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Notulen Algemene Ledenvergadering 
gehouden op donderdag  29 maart 2018 in het museum Oud Overschie te Rotterdam Overschie. 

 
 

1. Opening van de vergadering door de voorzitter. 
Na nog een minuut of tien te hebben gewacht op eventuele laatkomers, opent de voorzitter de 
vergadering en heet een ieder welkom. 
 

2. Mededelingen van het bestuur 

 Er wordt NIET voorgehellingd 

 Felix jr. wordt weer verzocht de dagleiding op zich te nemen (hij gaat akkoord) Samen 
met Hans Zoetmulder bepaalt hij de volgorde van de “te waterlating”. 

 De vereniging heeft, via Robert Boonk, € 1000,- van het Havenbedrijf ontvangen  

 Voor de komende hellingdag zochten we nog hulp bij de tostiesbereiding en 
verstrekking. De echtgenotes van Harris, Arthur en Jeanette zullen zich met deze taak 
belasten. Dat kan dus niet meer misgaan. 

 
3. Bespreking notulen vergadering d.d. 28 -09-2017 (bijlage - zie ook website) 

Op een “o” achter “The” en een 5 ipv van een 4 worden de notulen zowel inhoudelijk als 
tekstueel goedgekeurd en vastgesteld. 
 

4. Ingekomen en uitgaande stukken  
Op de bekende brieven/rekeningen reclamefolders van o.a. Hanos na zijn er geen 
vermeldenswaardige stukken ingekomen of uit gegaan. 
 

5. Jaarverslagen  

 Penningmeester (was bij de uitnodiging gevoegd) 

 Secretariaat (was bij de uitnodiging gevoegd) 

 Werkbeurtencommissie. Het verslag, wat te laat werd ontvangen om mee te sturen, 
wordt door de voorzitter voorgelezen. (staat hieronder integraal opgenomen) 

 
6. Kascontrolecommissie  

 Verslag (was bij de uitnodiging gevoegd) 

 Verkiezing 2 nieuwe leden 
Het verslag geeft geen aanleiding tot verdere vragen. Omdat Gino nog één keer in de 
commissie kan zitten en er uit de vergadering geen andere kandidaten zich 
beschikbaar stellen wordt besloten om, als er ook onder de afwezigen geen tweede 
kandidaat gevonden kan worden, akkoord te gaan met het aanbod van Felix jr. om 
ook de volgende keer in de kasco.cie zitting te nemen. 

 
7. Bestuursverkiezing: 

Er hebben zich geen kandidaten gemeld. Aftredend zijn Miranda Koevermans, Henk Treuman 
en Martin Gerharts. Zij stellen zich opnieuw beschikbaar voor een periode van 3 jaar in hun 
huidige functie.  De vergadering gaat hiermee akkoord..  
 

8. Ledenbestand.  
Het voorstel tot de aanname van 2 nieuwe aspirant leden te weten: 

 Dhr. Harold Dijkman 
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 Dhr. Chris van Gelderen 
stuit niet op bezwaren van de aanwezigen. 
Het zogenaamde “voorstelrondje” zal tijdens de najaars ALV plaatsvinden daar beiden, 
wegens het verkeersinfarct, niet aanwezig zijn. 
 
Op dit moment zijn er 3 vrije plaatsen in de vereniging. Een bestuurssuggestie om wat 
soepeler om te gaan met de maximale lengte van een bootje om die plekken toch te kunnen 
vullen wordt door de vergadering niet aanvaard. Wel zal jaarlijks bezien worden of hier toch 
van afgeweken moet worden indien de financiele positie van de vereniging dusdanig dreigt te 
verslechteren dat de continuiteit in gevaar dreigt te komen. 
 

9. Arbo, veiligheid en milieu 
De voorzitter stipt nog even de regels, afspraken enz. aan rond verf, olie, afval, 
werkzaamheden en andere zaken die mogelijk aanleiding zouden kunnen zijn voor problemen 
rond arbo, veiligheid en milieu. Eventuele boetes als gevolg van “fouten” van leden en/of 
stallers zullen direct op deze worden verhaald.  
 

10. Ingebrachte aanvullende agendapunten 
Er zijn geen aanvullende agendapunten ingebracht. 
 

11. Rondvraag 
Aan de orde kwamen: 

 Op verschillende boten zitten nog de afdekzeilen. Deze moe(s)ten per 1 maart 
verwijderd zijn. Miranda gaar hier een mailtje aan wagen. 

 Er zouden “wervingsbordjes aan de weg- en waterkant geplaatst kunnen worden met 
de mededeling “Ligplaatsen beschikbaar”.  Henk stelt voor dit gelijk bij Arthur neer te 
leggen zodat dat in één moeite doorkan met de andere bordjes. 

 Felix senior meldt dat er een foutje in z’n adresstikkertje zit. Dit zal aangepast worden. 

 Een “wasnevel” uit een spuitfles leidde in eerste instantie ertoe dat Miranda een mail 
zou sturen aan de mogelijke veroorzakers maar uiteindelijk wordt besloten dat Hans 
contact zal opnemen met de mogelijke dader/verantwoordelijken (bij Overschie?) om 
eventuele herhalingen te voorkomen.  

 De in de maak zijnde werkbeurtenplanning voor de komende ronde zou, indien 
mogelijk, ruimer van te voren dan 6 weken verspreid moeten worden.  

 Kijken of op de website vermeld kan worden dat er een paar ligplaatsen beschikbaar 
zijn.  

 Naast de boot van Martin Zegers (schadegevalletje) meldt Ed Schuil vernomen te 
hebben dat er nog een boot op de kant blijft staan. Dit betreft de boot van Arthur die 
nog steeds kampt met motorproblemen.Na hier nadrukkelijk nogmaals door Martin Z 
naar gevraagd te zijn, geeft  het bestuur luid en duidelijk aan tegen e.e.a. geen 
bezwaar tehebben.  

 Felix sr. laat wederom blijken weliswaar oud, maar nog niet te oud te zijn en meldt dat 
het verrichten van grote werkzaamheden aan op de kant staande boten niet kunnen 
gaan plaatsvinden omdat dit niet is toegestaan. 

 
12. Sluiting 

Om ± 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 
Presentielijst staat hieronder op de volgende pagina. 



 
 

     
 
 



Werkbeurten 
 
Na een lange periode hebben weer onze werkbeurten weer 
opgepakt. 
Tijdens het hellingen in oktober 2017 zagen we allen dat er het 
een en ander gebeuren moest aan de winterberging. Op deze 
dag hebben we dan ook het oud ijzer achter de containers bij 
elkaar geraapt zodat het weggehaald kon worden. In navolging 
hierop hebben Hans en ik een werkbeurt schema  opgezet, we 
hebben getracht om zoveel mogelijk koppels bij elkaar te zetten 
met hun eigen expertise. Er was nog veel te doen, zoals alle 
containers schoonmaken, schuren en coaten,  het terrein 
schoonmaken, onkruid verwijderen enz. . mede dankzij een  
aantal vrijwilligers is er hard gewerkt aan de toilet unit en is het 
elektra aangelegd c.q. verlegd. Tijden de werkbeurten is er 
nadrukkelijk gewerkt aan het opknappen van de containers en 
het lierhok deze zien er nu dan ook prima uit. Ook is er gewerkt 
aan het terrein wat er nu ook puik bij ligt. Het viel niet mee om 
een ieder op de aangeven datum voor zijn of haar werkbeurt 
bijeen te krijgen maar met een beetje flexibele opdeling van een 
ieder is het toch nog gelukt met dank aan een ieder die hieraan 
mee gewerkt heeft. 
Hans en ik zullen ons weer buigen over een nieuw schema voor 
de werkbeurten wat zo spoedig mogelijk bekent zal worden 
gemaakt. 
 
Namens het dynamisch duo veel vaarplezier. 
Hans en Arthur    

 


