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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  
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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. 
 
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. 
       
       
 
       
 


