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Agenda Algemene Ledenvergadering 04-10-2018 – 20.00 uur 
Locatie: Museum Oud Overschie  

Overschiese Dorpsstraat 136, 3043 CV Rotterdam 
 

1. Opening 
 

2. Mededelingen van het bestuur 
 

3. Bespreking notulen vergadering d.d. 29 maart 2018  
(zie website - downloads voor leden – 2e kolom bovenaan) 
 

4. Ingekomen en uitgaande stukken 
 

5. Ledenbestand o.a. voorstelrondje nw. en nog nieuwere leden 
 

6. Hellingen, voorhellingen en winterstalling  
 

7. Arbo, veiligheid en milieu 
 

8. Ingebrachte aanvullende agendapunten 
 

9. Rondvraag 
 

10. Sluiting 
 
 
 
 

 

DOORSCROLLEN NAAR BENEDEN VOOR DE NOTULEN  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering 04-10-2018 – 20.00 uur 
Locatie: Museum Oud Overschie  

Overschiese Dorpsstraat 136, 3043 CV Rotterdam 
 

 
Aanwezig:  21 personen -  19 leden, 3 aspirant leden 
Afwezig mb: 4 leden – 4 aspirant leden 
Afwezig zb: 2 leden – 1 aspirant lid 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

1. Opening: 
Om 20.00 uur opent de voorzitter (Miranda) de vergadering. 

 
2. Mededelingen van het bestuur: 

De berichten van verhindering welke het bestuur heeft ontvangen, worden 
opgesomd, ook maakt de voorzitter van de gelegenheid gebruik om nogmaals 
aan de aanwezigen uit te leggen waarom en hoe het bestuur extra aandacht 
gaat besteden aan de verzekeringen van de leden en het betalingsbewijs 
hiervan. Ook wordt nog, al dan niet ten overvloedde, gemeld dat er een nieuwe 
werkbeurtenlijst beschikbaar is. (is verzonden en staat ook op de website) 

 
3. Bespreking notulen vergadering d.d. 29 maart 2018  

(zie website - downloads voor leden – 2e kolom bovenaan) 
De notulen worden zowel tekstueel als inhoudelijk, met dank aan de secretaris, 
goedgekeurd. 

 
4. Ingekomen en uitgaande stukken: 

De secretaris meldt dat, op de gangbare papierwinkel na, geen opzienbarende 
post de vereniging heeft bereikt.  

 
5. Ledenbestand o.a. voorstelrondje nw. en nog nieuwere leden: 

Slechts twee aankomende leden treden voor het voetlicht t.w. de 56 jarige Cor 
Wirges die een zekere afiniteit met het water heeft, hij is namenlijk brugwachter 
en de 28 jarige Roy de Haas, werkzaam in de sleepvaart.  

 
De heren Eck en Dijkman hebben de vereniging in goede harmonie verlaten. 

 
 

6. Hellingen, voorhellingen en winterstalling:  
Omdat er aardig wat bootjes moeten worden gehellingd en er goenoeg 
hulpkrachten beschikbaar zijn, wordt er besloten om op 13 oktober voor te 
hellingen. Voorwaarde is wel dat alleen boten worden voorgehellingd die over 
eigen, bij die boot horende, schragen beschikken. Aanvangstijd van het 
voorhellingen wordt gesteld op 09.00 uur. 

 
Hoewel algemeen bekend mag worden verondersteld wordt toch nog even de 
regel aangestipt dat een nieuw lid éénmalig gebruik kan maken van schragen 
van de vereniging en het jaar daarop over eigen schragen dient te beschikken.  

 



Op 20 oktober, de feitelijke hellingdag, wordt iedereen om 07.45uur geacht 
aanwezig te zijn bij de dagbriefing. 

 
Tijdens de bespreking van dit agendapunt speelde nog een discussie over het 
uitlenen van schragen en de eventuele verantwoordelijkheden van de eigenaren 
en de uitleners. Kernpunt is en blijft “deugdelijkheid”. Als voorbeeld werd het 
uitlenen van een trap gegeven…. Leen je een ondeugdelijke gammele trap uit en 
de lener valt op z’n snoet, dan kan jou, als uitlener, verweten worden dat je 
ondeugdelijk materiaal ter beschikking hebt gesteld. Omdat niemand van onze 
leden over ondeugdelijk materiaal beschikt kan er dus zonder problemen 
worden uitgeleend. Een voorstel voor een verenigingstrap was in dit verband 
niet helemaal op z’n plaats. 

 
Pauze 

 
Tijdens de pauze was er gelegenheid om de door Miranda opgestelde lijst rond 
verzekeringsbewijzen in te zien en haar om toelichting te vragen. Hiervan werd 
gretig gebruik gemaakt. 

 
Naar aanleiding van e.e.a wordt er nog even ingegaan op de vraag of de 
vereniging is verzekerd tegen “ellende” die vrijwilligers kan overkomen tijdens 
het verrichten van werkzaamheden voor de vereniging. De vereniging is 
verzekerd tegen alle vormen van haar aan te rekenen aansprakelijkheid. 

 
Een lopende verzekeringskwestie tussen een lid en de vereniging is volledig uit 
handen gegeven om verder uitgezocht te worden door de wederzijdse 
verzekeringsmaatschappijen. In de suggestie dat het bestuur bewust 
vertragingstechnieken toepast herkent de voorzitter zich helemaal niet en werpt 
deze suggestie dan ook verre van zich.  

 
 
 

7. Arbo, veiligheid en milieu: 
De door Evides in een eerder stadium afgekeurde terugslagkleppen, welke 
inmiddels ook weer zijn vervangen, zijn goedgekeurd. 

 
Er wordt melding gemaakt van een vreemde actie rond veiligheidsschoenen. Een 
“tosti-dame” zou weggestuurd zijn omdat ze niet op veiligheidsschoenen liep 
door een niet nader te noemen persoon die op Crocs liep. Dit heeft enig kwaad 
bloed gezet. Het bestuur zal aan dit signaal de nodige aandacht besteden. 

 
8. Ingebrachte aanvullende agendapunten 

Noch vanuit de leden, noch van het bestuur zijn er aanvullende agendapunten 
ingebracht. 

 
9. Rondvraag 

Ton Donkers maakt zijn ongenoegen kenbaar over het feit dat hij nu ook genoemd wordt als de 
mogelijke vandaal die de boot van Ben van der Boot heeft beklad. Eerder werden ook al Ed en 
Martin Z. genoemd als mogelijke daders 

Hoewel ook het bestuur dit soort onrust zaaien ten zeerste afwijst ziet ze weinig 
mogelijkheden om hier paal en perk aan te stellen. 

 



Jan Limburg heeft 6 losse ladders tegen het hek, achterop het winterstallingsterrein 
waargenomen.  

Uiteraard is dit niet wenselijk en er zal één dezer dagen op gecontroleerd 
worden.  

 
Felix Feleus senior wilde graag op de plaats van Theo van der Werff liggen.  

Deze plaats is echter niet meer beschikbaar.  
 
Harry Helleman stelt voor ook de trappen/werksteigers van naam en toenaam te voorzien.  

Goed voorstel. 
 
Ron Koevermans stelt voor om eens met het bestuur van Overschie in discussie te gaan over 
het geklep van de “van der Bouten” 

Dit zal het verspreiden van valse informatie en het beschadigen van personen 
niet oplossen.  

 
Harris van de Meer meldt nog dat hij eventueel aan zeer gunstig geprijsde ow-verf kan komen.  

Waarvan acte. 
 

10. Sluiting: 
Om 21.45 sluit voorzitter, met enige opbeurende woorden om als vrolijke 
vriendenclub ook de komende periode weer goedgemutst verder te varen, de 
vergadering.  

 
 
 
 
 

DOORSCROLLEN NAAR BENEDEN VOOR DE PRESENTIELIJST 
 



 


