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AGENDA  

  

1. Opening van de vergadering door de voorzitter.  

  

2. Aanvullende agendapunten  

  

3. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 30 maart 2017  

  

4. Ingekomen en uitgaande stukken  

  

5. Ledenbestand. Voorstel tot aanname nieuw aspirant lid te weten Robert Boonk.  

  

6. Arbo, veiligheid en milieu  

  

7. Mededelingen van het bestuur  

  

8. Rondvraag  

  

9. Sluiting  

  

Met vriendelijke groet,  
Namens het bestuur  
Hans Zoetmulder  
Secretaris  

  

  

  

  



  

Notulen Algemene Ledenvergadering wsv “UNION” d.d. 28 september 2017  

Aanwezig  19 stemgerechtigde leden  + 3 niet stemgerichtigde   
Afwezig met bericht: 10  

  

Opening.   

Om 20.30 uur opent Miranda de vergadering en heet een ieder welkom op deze, voor ons 

nieuwe sfeervolle locatie in Overschie. Als punt van orde meldt zij dat het bestuur voorstelt 

om intern een functiewisseling toe te passen. Miranda Koevermans wordt voorzitter, Hans 

Zoetmulder penningmeester en Henk Treuman secretaris.  Hiertegen bestaat bij de leden 

geen bezwaar en aldus wordt besloten.  

  

Aanvullende Agendapunten.   

Deze zijn niet ingebracht en ook staande de vergadering worden verder geen aanvullingen 

aangereikt. Wel wordt Miranda nog even heel hartelijk bedankt voor al het goede werk wat 

zij heeft verricht voor het meer dan geslaagde uitje in het kader van het 40 jarig bestaan van 

de vereniging.  

  

Notulen vorige ALV (30 maart 2017)   

Deze worden,  zonder op- en aanmerkingen, noch “tekstueel” noch “naar-aanleiding-van”  

onder dankzegging aan de secretaris,  goedgekeurd.   

In- en uitgaande stukken.    

• Ontvangen o.a.opzeggingen van The v/d Werff en Mirand Grobecker, Info van ass. 

Schouten betreffende credit nota 2016 + info over digitaal portal, RGB uitspraak op 

bezwaarschriften en restitutie belasting 2014-2016 . 

• Verzonden zijn o.a. uitnodigingen voor jubileumfeest en diverse vergaderingen alsmede 

reacties op opzeggingen en overlijdensbericht.  

Ledenbestand.   

We hebben een tweetal opzeggingen t.w. Theo van der Werf en Miranda Grobecker(Koogje) 

Hierdoor onstaat de mogelijkheid nieuwe leden als aspirant lid toe te laten. Allereerst nu  

dhr. Robert Boonk, met zijn vrouw Amber aanwezig. Dhr. Harold Dijkman die met bericht van 

verhindering afwezig is en dhr. Chris van Gelderen zullen in de voorjaars ALV als aspirant-lid 

worden voorgedragen. Doordat de box van Felix Felieus weer gebruikt kan worden voor een 

mogelijk toekomstig aspirant lid zijn we als vereniging voorlopig weer compleet volgeboekt. 

 

 



ARBO, veiligheid en milieu.   

Naar aanleiding van de controle door Evides van enige tijd geleden zijn er bovengronds 

terugslagkleppen aangebracht in de waterleiding(en) zoals door Evides was geeist. De 

verrichte werkzaamheden zijn afgemeld bij Evides.   

Mededelingen van het bestuur.   

Martin Zegers gaat met z’n boot naar de vroegere ligplaats van Theo van der Werff. Dit 

volgens een “oude traditie” die binnen de vereniging schijnt te gelden waarbij de leden die 

het langst lid zijn verder “naar-buiten-toe” mogen liggen. Omdat de leden die eigenlijk voor 

Martin Zegers aanspraak op deze gewilde ligplaats zouden kunnen maken geen behoefte 

voelen om te verkassen van box is Martin Z. de gelukkige.  

Na een korte meningspeiling wordt besloten op zaterdag 14 oktober met ± 8 boten voor te 

hellingen en op 21 oktober wordt er dan “officieel” gehellingd.  Aanwezigheid op 14 oktober 

ontslaat een lid niet van de verplichte aanwezigheid op 21 oktober. Dit is een verplichte 

werkbeurt zo merkt de voorzitter ter afsluiting van dit punt nog op.   

Rondvraag.   

Martin Zegers vraagt naar de “netheid” in de haven. Zowel het terrein als de boten 

behoeven zijns inziens meer aandacht. Het bestuur zal nog meer dan voorheen hier 

aandacht aan besteden en spreekt de hoop uit dat, met name als Arthur de organisatie van 

de werkbeurten ter hand neemt, één en ander wat voortvarender ter hand zal worden 

genomen.  Ook vraagt hij of het een idee is om het BBQ-viswedstrijd verenigings-evenement 

te laten schieten en ter afsluiting van het vaarseizoen een soortgelijk evenement als rond het 

50 jarig bestaan te organiseren.  Reisje met afsluitend diner o.i.d. Tot slot vraagt hij wanneer 

de regeling rond de schragen (geen buis-schragen) ingaat. Het bestuur wijst hem erop dat dit 

zeer regelmatig onder de aandacht van de leden is gebracht via o.a. de INFO’s (2014 nr.4, 

2015 nr. 1 en 2 en in 2017 in nr. 1 en 2)   

  

Stephan van der Bout wil graag de tarieven weten voor een klein trailertje met een klein 

bijbootje erop. Trailertje zonder bootje erop €25,- p/m Trailertje met bootje erop €50,- p/m 

zo antwoordt het bestuur. Dit leidt tot een discussie over de verhouding tussen deze, als vrij 

stevig ervaren kosten en de kosten van een volwaardig lidmaatschap. Omdat er ± 2 jaar 

geleden door de ALV besloten is tot deze tarieven stelt het bestuur Stephan voor met een 

voorstel te komen wat meer recht doet aan deze als scheve verhouding gevoelde tarieven.  

Sluiting:  

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.45 uur  


