
Beste leden en aankomende leden, 
 
 Zoals aangekondigd in het 1e INFO-tje van 2020 gaan we de komende ALV (Algemene Leden Vergadering) 
digitaal (via Internet) houden. Vele zaken, zo niet alle, hebben betrekking op 2019.  
Leden zonder E-mail (2 stuks) zullen via de post op de hoogte worden gebracht. 
  
 Alle leden en de leden die worden voorgedragen als aspirant lid kunnen reageren naar een speciaal voor dit doel 
aangemaakt E-mailadres ALV@wsvunion.nl of via de post aan het secretariaat.  
 
 U wordt met klem verzocht om dit Emailadres alleen te gebruiken voor zaken die rechtstreeks met de ALV te 
maken hebben. Reacties die van algemeen belang zijn zullen we, uiteraard, aan alle leden en aankomende leden 
doorsturen Na afloop van deze “najaars” ALV van 2020 wordt dit E-mailadres uitgeschakeld. 
 
 De volgende zaken willen wij, via deze ALV-mail, aan u voorleggen. Als we niets van u vernemen dan gaan we er 
van uit dat u het met de gepresenteerde stukken akkoord gaat. Daar waar naar uw mening wordt gevraagd of u bezwaar 
wilt maken, vernemen we dit wel graag op het E-mailadres ALV@wsvunion.nl 
 
 Ook de agenda en het verslag van de vorige Algemene Leden Vergadering (ALV) van 24-10-2019) tref u 
onderaan bij deze mail aan. E.e.a. is ook te downloaden op de website bij “Downloads voor Leden”. 
================================================================================================== 

Najaars ALV van “wsv Union” eind september 2020 

 Ingekomen en uitgaande stukken.  
 Naast de gangbare ingekomen “stukken” zoals de diverse reclamefolders, aan – en afmeldingen, 
verzoeken om informatie en/of een ligplaats ook een aankondiging van de “DCMR vragenlijst milieu”, een brief 
over de “Bedrijfsafval Noorderkade 20” en een schrijven van een verzekeringsmaatschappij betreffende schade 
aan een boot van één van onze leden.  
 

 Jaarverslag voorzitter: 
 Door het (plotselinge) vertrek van Miranda is er op dit moment geen schriftelijk jaarverslag van de 
voorzitter. Natuurlijk herinneren we ons allemaal wel haar afscheid ”speech” op de laatste ALV waarin ze 
terugblikte op het achterliggende jaar en de jaren daarvoor.  
 

 Jaarverslag secretaris: 
 In 2019 heeft het bestuur 9x in goede harmonie en gezelligheid vergaderd. Een grote hoeveelheid 
onderwerpen kwam aan de orde. Regelmatig terugkerende punten: de kwartaalrapportages 
verzekeringspapieren en financiën, de havenindeling, aan- en afmeldingen en openstaande rekeningen. 
 Verder zaken zoals: overleg zeehavenpolitie, hellingen, tarievenlijst, sleutels, overleg wsv Overschie, 
schragen van pijpmateriaal, zomerliggers en winterbergers, emailadressen, wie doet wat in het bestuur –
vervangers, hellingwagen, alcoholgebruik, douche en extra kosten, zomerliggers & winterbergers, 
terreincommissaris, reinigingsrecht, bouw nw. hellingwagen, aanlichten vlaggenmast, schragen naar oud ijzer, 
scheuren in het winterterrein, vertrek voorzitter, Nieuwjaarsreceptie enz. 
Het bestuur heeft zich dus bepaald niet verveeld.  
 
 Ook zagen een 4-tal INFO-tjes het licht in 2019. Deze zullen binnenkort ook terug te lezen zijn via het 
besloten gedeelte van de website wat alleen voor leden toegankelijk is.  
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 Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuwe leden

 
Verkiezing nieuwe leden. 
Het bestuur roept leden op die in de kascontrolecommissie plaats willen nemen voor het boekjaar 2020.  
Ze kunnen zich melden op bestuur@wsvunion.nl 
 

 Jaarverslag penningmeester (financieel jaarverslag) 
 

Balans 2019 (ook als bijlage) 
 

 
 

Kosten hellingkar € 6931,40 in mindering op de voorzieningen. 
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 Bestuurssamenstelling: 

De penningmeester en de plv. voorzitter hebben hun aanvankelijk voornemen om af te treden herzien. Ze zijn 
nu als “statutair aftredend bestuurslid” herkiesbaar in hun functie. Ook in de vacature als algemeen bestuurslid 
heeft het bestuur kunnen voorzien. Dit betekent dat de bestuurssamenstelling voor de komende periode er als 
volgt uit zou kunnen zien.  

Arthur van Berkum  – Voorzitter  
Hans Zoetmulder  – Penningmeester 
Henk Treuman   – Secretaris  
Martin Gerharts  – Algemeen bestuurslid 1 
Wim Gijsberts  – Algemeen bestuurslid 2 

Bezwaren tegen deze voorgestelde bestuurssamenstelling kunt u melden op ALV@wsvunion.nl en zullen aan de 
leden en aankomende leden ter beoordeling worden voorgelegd.  
 

 Ledenbestand -Voordracht nieuwe (aspirant) leden:  
Erik Donkersloot 
Hans van Gool 
John de Jong 
Hans Kramer 
Farzin Pourfarzad 
Sabine Rossie 
Frans Sijrier 
Hendrik de Vlieger  

 Alle hier boven genoemde leden zijn min of meer regelmatig op de haven aanwezig. Ze zijn geen 
onbekenden meer dus het formele voorstelrondje op de ALV is nu niet (meer) noodzakelijk.  
 Uw eventueel bezwaar (met redenen omkleed) tegen de voordracht van één of enkele van de 
bovengenoemde leden kunt u sturen naar het Email-adres ALV@wsvunion.nl 
 Deze bezwaren tegen een aspirant lidmaatschap zullen door het bestuur gewogen worden en indien 
nodig, aan alle leden worden doorgestuurd. Als er geen (steekhoudende) bezwaren worden ontvangen dan 
wordt als ingangsdatum van hun aspirant lidmaatschap 1 oktober 2020 aangehouden. Op of rond die datum 
wordt een nieuwe ledenlijst verspreid met daarin opgenomen alle contactgegevens van de voorgedragen leden. 

(ook als bijlage) 
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 Afgelopen jaar verlieten Ted Straathof, Sjaak Verweij, Dennis Treuman, Miranda Koevermans en Leo 
Noordijk de vereniging. We wensen hen nog veel en veilig vaarplezier.  
 

 Arbo, veiligheid en milieu 
Uiteraard gaat ons aller aandacht uit naar verantwoord omgaan met de Coronamaatregelen. Wat in uw ogen 
verantwoord is voor uzelf, is dat mogelijk niet voor anderen. Houdt daar rekening mee, houdt afstand.  
Met enige aanpassingen zal hetzelfde protocol worden gehanteerd bij het hellingen als in het voorjaar t.w.: 
 

1. De hellingploeg bestaat uit een maximum van 5 personen. 
2. Alle booteigenaren en overige belangstellenden moeten buiten het hek blijven. 
3. De boot wordt door de hellingploeg voor de hellingbaan gezet. Dan kan na afroep de eigenaar met 

daarbij maximaal één secondant onder begeleiding zijn boot betreden waarna de te waterlating zal 
plaatsvinden.  

4. Hellingploeg medewerkers zullen voor zover noodzakelijk voorzien zijn van gezichtsmaskers ter 
voorkoming van mogelijk overdracht van het Corona-virus. 

5. Alle hellingploeg medewerkers, de betreffende boot eigenaren en secondanten die zich op het terrein 
bevinden MOETEN werkhandschoenen en veiligheidsschoenen dragen. 

6. Een ieder dient zich te allen tijde te houden aan de RIVM maatregelen met betrekking tot de minimale 
onderlinge afstand van 1,5 meter en het verbod op groepsvorming. 

7. Een ieder dient zich te allen tijde te houden aan eventuele nadere instructies van de aanwezige 
terreincommissaris. 

8. Voor vragen kunt u zich melden bij Harris of Felix 
 
Hellingen 
 Het op-hellingen zal op gelijke wijze georganiseerd worden als in het voorjaar. Dat betekent dat er aan 
zogenaamde hellingploeg wordt samengesteld zoals destijds bij het te water laten ook het geval was. (zie ook 
hierboven) De overige leden die niet bij de “hellingploeg” zijn ingedeeld, zullen voorafgaand aan het hellingen 
worden ingedeeld in werkploegen. Hun taak zal o.a. bestaan uit het op orde brengen van het winterterrein en 
overige noodzakelijke werkzaamheden. U wordt hier nog apart over geïnformeerd.  
 

 Mededelingen bestuur   
 Het bestuur heeft zich intern meerdere malen gebogen over het “permanent bewonen” van een 
bootje(s) in de haven. Diverse pro-  en contra argumenten zijn aan de orde gekomen o.a.: is er wel of geen post- 
of vast woonadres, de haven is geen kampeerterrein, beperkte sanitaire capaciteit, permanent toezicht is nooit 
weg enz.  
Om nu hier definitief een besluit over te nemen wil het bestuur de mening van de leden peilen alvorens een 
besluit te nemen. Uw antwoord – mening of opmerkingen gaarne naar ALV@wsvunion.nl 
  

 Ingebrachte aanvullende agendapunten  
 Tot het moment van het versturen van deze mail heeft geen van de leden of aankomende leden 
gereageerd op het voornemen van het bestuur om de ALV “digitaal” (via de mail) te houden. Er zijn dus tot op 
heden (10-09-2020 ) geen ingebrachte en/of aanvullende agendapunten.  
 Ingebrachte aanvullende agendapunten die binnenkomen na het verzenden van deze mail op (10-9-
2020) en nog “digitaal” (via de mail) op korte termijn behandelbaar zijn, zullen meegenomen worden. Mocht dit 
niet meer lukken dan worden ze aangehouden tot de volgende ALV.  
 
 
Namens het bestuur, 
Henk Treuman (secretaris) 
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Secretariaat : Jachthaven : Noorderkade 20 te Rotterdam 
Schiebroekselaan 67a Opgericht 11 oktober 1967 

3037 RL Rotterdam Goedgekeurd bij Kon. Besluit d.d. 7 december 1967 nr. 49 
Telefoon 010-2430023 of 06-22994036 K.v.K. Rotterdam 40341755 
Email: info@wsvunion.nl 
 

Rabobank 14.80.67.387 

 

 
 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op donderdag 24 oktober 2019 

Locatie: Museum “Oud Overschie” - Overschiese Dorpsstraat 136, 3043 CV Rotterdam, bereikbaar via de 

achteringang aan de Overschiese Kerksingel. 
Aanvang:20:00 uur 

 

 

Agenda  

1 Opening  

2 Aanvullende agendapunten  

3 Bespreking notulen vergadering d.d. 4 april 2019  

4 Ingekomen en uitgaande stukken  

 

5 Presentatie Felix & Harris  
 

Pauze 

6 Ledenbestand: Geen bijzonderheden  
 

7 Arbo, veiligheid en milieu  

 

8 Mededelingen bestuur  

 

9 Ingebrachte aanvullende agendapunten  

 

10 Rondvraag  

 

11 Sluiting  

Notulen Algemene Ledenvergadering 24-10-2019 

Aanwezig 23 leden   Afwezig 8 leden waarvan 3 met vermelding. 

01. Opening. 
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet een ieder van harte welkom. 
 

02. Aanvullende agendapunten. 
Er worden geen aanvullende agendapunten ingebracht. 
 

03. Bespreking notulen vergadering 4 april 2019. 
De vergadering heeft geen op- of aanmerkingen, de notulen worden goedgekeurd.  
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04. Ingekomen en uitgaande stukken. 
De waarnemend secretaris meldt dat er geen belangrijke post is binnengekomen.  
 

05. Presentatie Felix en Harris. 
De vergadering krijgt een boeiende uiteenzetting van de vorderingen van de bouw van de nieuwe hellingkar, 
ondersteund met vele dia’s. De vergadering heeft genoten en de voorzitter bedankt namens het bestuur een ieder 
die zijn of haar steentje heeft bijgedragen, de vergadering onderschrijft dit ten volle met een enorm applaus.  
 

06. Ledenbestand.  
Er is een aanvraag voor het lidmaatschap binnengekomen die in de komende voorjaarsvergadering voorgedragen 
zou kunnen worden.  
  

07. Arbeid, veiligheid en milieu.  
De Roteb heeft nieuwe regels ingevoerd w.b. de inhoud van de vuilcontainers hetgeen inhoudt dat alleen huisvuil 
mag worden aangeboden en onder geen beding chemische stoffen( verf, afgewerkte olie), afgedankt meubilair enz. 
Deze zaken dient men zelf mee te nemen en in te leveren bij een milieupark.  
 

Felix jr. heeft weer de leiding bij het hellingen met als secondant Alex. Felix legt uit dat het hellingen wellicht meer 
tijd in beslag neemt dan gewoonlijk en eventueel ook de zondag nodig is. Dit vanwege het feit dat het werken met 
de nieuwe hellingkar nog vreemd is en iedereen nog ingewerkt moet worden. 
 

Ondanks eerdere verzoeken om eigen schragen van een naam te voorzien blijkt nu dat een aantal leden hier nog 
geen vervolg aan heeft gegeven. Schragen zonder naam worden volgend jaar door de vereniging in beslag genomen 
voor clubgebruik en als zodanig in de huiskleur rood geschilderd.  
 

Harris v.d. Meer zal in zijn hoedanigheid als terreincommissaris toezien op veilig werken en optreden bij o.a. slijpen 
zonder beschermkap en gebruik ondeugdelijke trappen. 
 

Voor a.s. zaterdag 26 oktober stellen een zestal leden zich beschikbaar voor de nog nodige werkzaamheden hetgeen 
in mindering wordt gebracht op de nog komende winterwerkbeurten.  
 

In de vereniging hebben we een drietal bedrijfshulpverleners/ehbo, Jolanda Wirgers, Alex van Kleef en Arthur van 
Berkum. Hun namen en telefoonnummer worden opgehangen op winterterrein en haven.  
 

08. Mededelingen bestuur. 
In tegenstelling tot andere jaren zijn er ditmaal geen tosti’s op de hellingdag maar gebakken vis verzorgd door 
Sabine en Maarten. 
 

09. Rondvraag. 
Leo Noordijk merkt op dat er een tweetal scheuren in het asfalt van het winterrein zitten en wat daar aan gedaan 
wordt.Dit was al bekend bij het bestuur en Martin Gerharts heeft foto’s gemaakt van de meeste       scheuren welke 
hij naar de gemeente zal sturen. De verantwoordelijke man daar heeft al laten weten dat huurder, dus wsv Union, 
daarvoor zelf moet opdraaien zoals vastgelegd in eerder gemaakte afspraken. Alex van Kleef zal vanuit zijn positie 
bij de gemeente kijken of hij iets voor ons kan betekenen.  
Mik Cillekens klaagt over roestwater in zijn tank welke volgens hem veroorzaakt wordt verkeerde terugslagklep in 
onze waterkranen. Namens Evides waren wij verplicht die aan te brengen en werden door Evides ook goedgekeurd. 
Er ontstaat enige discussie over de noodzaak hiervan en op de hellingdag wordt er nog eens naar gekeken. Chris van 
Gelderen zal als deskundige optreden en indien nodig met Evides in gesprek gaan. 
 

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


