
  
 
 

UNION – INFO 2018 – MEI-JUNI - NR.1 
========================================================================================== 
Binnen de vereniging hebben we eigenlijk maar een paar keer per jaar gezamenlijk contact.  Toch zijn er soms 
zaken die we u willen melden of met u willen delen voordat er bijvoorbeeld allerlei geruchten de ronde doen of 
moppers ontstaan terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Daarom zal er zo af en toe een berichtje van het 
bestuur  in uw mailbox of brievenbus verschijnen. 
Het gaat iets te ver om het nu direct een “Union Nieuwsbrief” te noemen want dat zou iets te veel 
verwachtingen kunnen wekken. Zie het meer als een onregelmatig verschijnend brokje informatie. 

 
Aan dit INFO-tje is ergens in mei - juni 2018 al begonnen, vandaar dat er soms wat “springers” in de tijd zitten. 
Ook de aanlevering van tekstjes of zelfs suggesties voor “onderwerpen” laat zwaar te wensen over. Alle 
herhaalde verzoekjes ten spijt.  

 Probleempje….(opgelost) De door Evides geëiste terugslagkleppen (zie vorige INFO’tjes) zijn 
inmiddels geplaatst in het bovengrondse gedeelte van de waterleidingen. Echter ze voldoen 
niet aan de normen van Evides. Hans Zoetmulder gaat kijken wat hieraan te doen is. ….. 
Inmiddels (september 2018) is é.e.a. in orde gemaakt en wat minstens zo prettig is, ook nog 
eens goedgekeurd door Evides. Hulde voor Hans en z’n hulpje.  
  

 Binnenkort staat de ALV weer op de agenda. Indien het lukt zal één van de items van dit 
INFO-tje (of de bijlage(n) de uitnodiging en de agenda voor deze, altijd weer boeiende avond 
bevatten.  
 

 Komend winterseizoen (winterstalling 2018-2019) is de laatste keer dat van “eigen” schragen 
van buis- en of kokermateriaal gebruik kan worden gemaakt. In de praktijk betekent dit dat 
schragen van buis- en of kokermateriaal, welke straks tijdens het zogenaamde “afhellingen”  
in het voorjaar achterblijven op het vereniginsterrein, door de vereniging als “oud-ijzer” 
zullen worden verzameld en verkocht. Indien u dit wenst te voorkomen dient u dit vóór de 
datum van afhellingen duidelijk aan het bestuur kenbaar te maken alsmede door te geven 
vóór welke datum u de desbetreffende schragen zal hebben afgevoerd van het 
verenigingsterrein. 
 

 Mocht u nog steeds niet precies weten waaraan de schragen van wsv UNION moeten 
voldoen dan kunt u dat op de website van de vereniging precies nalezen. Dit doet u door in 
te loggen en vervolgens gaat u naar… “downloads”… “downloads voor leden”.  
In de 1e kolom vindt u dan, als 3e item, de hele omschrijving.  
 

 Het is ons opgevallen dat soms, schijnbaar onbekende mensen, zich bij ons op het 
haventerrein ophouden. Navraag leert dan bijvoorbeeld dat een lid z’n boot heeft 
uitgeleend.  “De onbekende” is dus “een bekende” van een lid. In dergelijke gevallen is het 
aanbevelenswaardig het bestuur vooraf in te lichten van de uitleen-actie.  

2018 … Een mooi jaar ??? 



 
 De laatste paar weken heeft het secretariaat een aantal “aanvragen winterberging” 

ontvangen. Blijkbaar kan niet elk lid evengoed lezen. Een kleine greep uit de niet correct 
aangeleverde aanvragen laat het volgende beeld zien: geen datum ingevuld, formulier niet 
ondertekend, geen verzekeringsbewijs bijgesloten, factuur bijgesloten maar geen 
betalingsbewijs, oud formulier met handgemaakte “aanpassingen” ingestuurd enz.  
Dit jaar zijn we als bestuur op sommige punten nog enigszins soepel geweest echter, indien 
ook het komende seizoen dit soort “slordigheden” worden geconstateerd dan zijn we echt 
voornemens ons aan de regels/afspraken te houden. Het aanvraag formulier winterberging 
2019-2020 is trouwens ook op verschillende punten aangepast en staat op de website.  
Let op: Voortschrijdend inzicht kan tot wijzigingen leiden.  
 

 We zien de laatste jaren in toenemende mate een claim-cultuur ontstaan. Dat speelt in de 
gehele samenleving en helaas hebben we als vereniging ook een paar keer met dit fenomeen 
te maken gehad. Als er ook maar het minste geringste fout gaat dan kunnen we als 
vereniging weer bij de verzekering aankloppen. Dat laatste moeten we voorlopig echt niet 
meer hebben want we moeten voorkomen dat wij onze risico’s niet meer kunnen 
verzekeren. Vandaar dat het bestuur opnieuw de verzekeringspapieren van de leden gaat 
controleren. Met name het betalingsbewijs in combinatie met de prolongatie-datum zullen 
de aandacht krijgen. Het eindelijke doel, waar we naartoe willen, is dat de leden automatisch 
een kopietje van hun betalingsbewijs opsturen naar het secretariaat op het moment dat ze 
betaald hebben. In de praktijk zal dat rond de prolongatiedatum zijn. 
 

AVG & wsv. UNION 
 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent 
dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Wsv Union heeft daarom onderstaande 
tekst opgesteld om het beleid wat gevoerd wordt in deze, algemeen kenbaar te maken. Deze tekst zal 
binnenkort ook op de website beschikbaar zijn. 
 
Verwerking persoonsgegevens 
 
Wsv. UNION zal de persoonsgegevens van de leden behoorlijk en zorgvuldig verwerken en passende 
maatregelen nemen ter bescherming tegen datalekken. 
De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van de leden en enkel in het kader van de 
uitvoering van het lidmaatschap van de leden en de betrokkenen. Dat betekent dat de verwerking wordt 
uitgevoerd in verband met de hier omschreven doeleinden. 
 
Het is de wsv. UNION niet toegestaan de persoonsgegevens: 

 voor andere of verdergaande doeleinden te verwerken dan in het kader van het (voorlopige) 
lidmaatschap van wsv. UNION is bepaald; 

 aan derden te verstrekken voor zover dat niet is toegestaan op basis van de overeengekomen 
doeleinden. 
 

Het bestuur zal er voor zorg dragen dat zij de betrokkenen ten tijde van het aangaan van het (voorlopig) 
lidmaatschap van wsv. UNION erop wijst: 
 

 dat wsv. UNION de haar verstrekte persoonsgegevens administreert ten behoeve van de hier 
genoemde doeleinden; 

 dat de wsv. UNION de persoonsgegevens ter uitvoering van de hier genoemde doeleinden kan 
verstrekken aan sub-verwerkers en/of andere derden; 

 dat het door wsv. UNION gehanteerde privacy beleid van toepassing is; 
 dat de persoonsgegevens van de betrokkene ook na het einde van het lidmaatschap door wsv. UNION 

worden bewaard als dat noodzakelijk is in verband met de hier opgesomde doeleinden tenzij de 
betrokkene schriftelijk verzoekt deze te vernietigen. 



Aard en doel van de verwerking 
 

De volgende persoonsgegevens worden door de wsv. UNION verwerkt: 
- naam; voor- en achternaam 
- geslacht 
- geboortedatum 
- adres  
- land 
- (mobiele) telefoonnummer(s) 
- e-mailadres 
- aanmeldingsdatum 
- overige door de leden naar eigen inzicht of op verzoek aangeleverde gegevens;  

 
Het doel van de verwerking is: 
 

- Het afsluiten van een (voorlopig) lidmaatschap; 
- Het faciliteren van de ledenadministratie van wsv. UNION; 
- Het voldoen aan wettelijke verplichtingen; 
- Het uitvoeren van de administratie; 
- De verzending van het “INFO” magazine en dergelijke; 
- Mogelijkheid tot het opnemen van contact met de leden van wsv. UNION; 
- Mogelijkheid tot het versturen van informatie met betrekking tot de watersport etc.; 
- Het (geanonimiseerd) verwerken van gegevens voor statistische doeleinden; 
- Het uitnodigen voor (leden)vergaderingen en andere activiteiten georganiseerd door de wsv. UNION; 
- Het afhandelen van klachten of het beantwoorden van vragen te faciliteren; 
- Het uitvoeren van overige voor een watersportvereniging gebruikelijke activiteiten. 
- Het verlenen van toegang tot het besloten gedeelte van de website van wsv. UNION.  
- Het beschikbaar stellen van de (persoons)gegevens van de bestuursleden van de vereniging aan 

andere bij de watersport betrokken verenigingen en derden: 
- Het vindbaar maken op internet van wsv. UNION door het publiceren van de namen en/of email-

adressen en/of telefoonnummers van haar bestuursleden op de volgende websites: 
www.wsvunion.nl 
 

 Er wordt, naar het schijnt, nog wel eens gedacht dat de plaatsing van een boot op het 
winterterrein een zaak is die door de leden, al dan niet in onderling overleg kan worden 
bekokstoofd. Niets is echter minder waar.  Wensen voor de plaats op het winterterrein 
kunnen worden kenbaar gemaakt bij het bestuur (o.a. vuile kant-schone kant) maar de 
uiteindelijke beslissing ligt bij het bestuur. Dit geldt uiteraard eveneens voor de opstelling 
(noord-zuid versus oost-west)  
 

 Hieronder vindt u de agenda voor de komende ALV.  De notulen van onze vorige bijeenkomst 
kunt u vinden op onze website – “downloads” …. “downloads voor leden”. In de 2e kolom 
vindt u dan als 1e item de verslagen van vorige ALV’s. Hier kunt u, indien gewenst, ook enige 
jaren terugkijken en oudere verslagen inzien. 
 

 

 

=========================================================================================== 
→ Algemeen E-mailadres voor de vereniging: info@wsvunion.nl ← 

  

Miranda Koevermans:  010-2731967 – voorzitter@wsvunion.nl   voorzitter,  
Henk Treuman:  010-2430023 – secretaris@wsvunion.nl   administratie, website, verslagen 
Hans Zoetmulder: 010-4714686 – penningmeester@wsvunion.nl  financiele zaken, hellingen 
Martin Gerharts:  010-4151899 – ABL@wsvunion.nl    alg. vervanging 
 

========================================================================================== 
 



 
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: secretaris@wsvunion.nl 
 

Rabobank 14.80.67.387 

 
Het bestuur van wsv Union heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de  

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

Overschiese Dorpsstraat 136, 3043 CV Rotterdam  
 

Hieronder vindt u de “routebeschrijving”.  
Doorscrollen brengt u bij de agenda voor deze avond. 
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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 
 

 
 


