Secretariaat :
Zestienhovensekade 261

Jachthaven : Noorderkade te Rotterdam

3043 KN Rotterdam
Telefoon 010-4151899/06-20078866
Email gerhartsm@zonnet.nl

Opgericht 11 oktober 1967
Goedgekeurd bij Kon. Besluit d.d. 7 december 1967 nr. 49

Geachte leden,
Bij deze nodigen wij u en uw partner uit voor onze najaarsledenvergadering welke zal worden
gehouden op donderdag 8 oktober 2009, aanvang 20.00 uur bij “Speeltuinvereniging het
Noorden”- Noorderkanaalweg 1.

AGENDA

1.Opening van de vergadering door de voorzitter.
2. Aanvullende agendapunten.
3. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 3 april 2009.
4. Ingekomen en uitgaande stukken.
5. Ledenbestand. Voorstel tot aanname 3 nieuwe leden.
6. Hellingen.
7. Werklijst/werkbeurten.
8. Contributie 2010.
9. Arbo, veiligheid en milieu.
10. Mededelingen van het bestuur.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Martin Gerharts
Secretaris

NOTULEN NAJAARSLEDENVERGADERING WSV “UNION” 8 OKTOBER 2009.
Notulist: Martin Gerharts(secretaris)
Aanwezig 25 leden, waarvan 22 stemgerechtigd
Afwezig 5 leden, waarvan 3 met kennisgeving

1 donateur
2 donateurs

01. Om 20.10 uur opent de voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen van harte
welkom. Hij vraagt 1 minuut stilte ter nagedachtenis aan ons overleden lid Cor
Boonstoppel.
02. Er worden geen aanvullende agendapunten ingebracht.
03. De notulen van de laatste vergadering d.d. 3 april 2009 worden zonder op- of
aanmerkingen goedgekeurd en aangenomen.
04. Inkomende post.
Brief van Rijkswaterstaat omtrent lozingsverbod
Nota Watersportverbond inzake contributie
Aanslag woz-belasting
Nota Gemeente Rotterdam inzake terreinhuur
Bevestiging van Kamer van Koophandel betreffende doorgegeven bestuursmutaties
Maandelijkse nieuwsbrieven Watersportverbond
Diverse uitnodigingen van Watersportverbond voor vergaderingen
Nota verzekeringsmaatschappij Schouten
Aanmeldingen lidmaatschap van de heren Koevermans, Koutstaal en Rijke
Opzeggingen lidmaatschap van de heren Trommelen, Schippers en Wijmans
e-mail de heer Treuman
e-mail Linda Treuman
e-mail de heer Advokaat
Aanmeldingen winterstalling leden en niet-leden.
Uitgaande post.
Aanvraag teruggave ecotax
Mutaties bestuursleden aan Kamer van Koophandel
Afhandeling diverse aanvragen lidmaatschap
Bevestiging diverse opzeggingen lidmaatschap
Afhandeling winterberging niet-leden.
05. De secretaris schetst het ledenbestand en stelt dat er door diverse opzeggingen ruimte is
voor 3 nieuwe leden en stelt voor de heren Koevermans, Koutstaal en Rijke voor te dragen
voor het aspirant-lidmaatschap per 1 januari 2010. De vergadering gaat akkoord met
kandidaat-lid Koevermans met inachtneming van de bezwaartermijn van 14 dagen.
Jammer genoeg zijn de twee overige kandidaten niet aanwezig en door onbekendheid met
de heer Rijke wordt besloten deze voordracht uit te stellen tot de volgende vergadering.
Over de toetreding van de heer Koutstaal ontstaat nogal wat commotie en ons lid de heer
van der Bout legt uit wat er in het voorjaar gebeurd is en waar hij als directe buurman van
de toen reeds in de haven liggende sloep van de heer Koutstaal veel last van heeft gehad.
Mocht de heer Koutstaal als lid blijven dan wil de heer van der Bout onder geen beding
naast hem liggen en eist dan een andere ligplaats in de haven.
Ook een aantal leden van wsv “Overschie” hebben hun ongenoegen geuit. Ons bestuur
heeft hier ook kennis van genomen en de secretaris heeft alle betrokkenen gehoord. De
heer Koutstaal was op dat moment met vakantie en zodra hij terug was heeft de secretaris
met hem gesproken en hem uitgelegd wat er gebeurd was. Hij kon dit nauwelijks bevatten
en heeft meerdere malen zijn ontsteltenis hierover uitgesproken en excuses aangeboden.
Hij zou er persoonlijk voor instaan dat dit niet meer zou gebeuren. De betrokken persoon
heeft hij dan ook met onmiddellijke ingang ontslagen. De secretaris heeft nogmaals met
vele belanghebbenden gesproken en dacht dat de kou nu uit de lucht was.
In eerste instantie waren 5 leden tegen zijn aanname, maar na veel gesteggel waren alle
leden, behoudens het bestuur, tegen aanname. De secretaris heeft over de hele gang van
zaken nog wel zijn bevreemding uitgesproken en zal kandidaat-lid Koutstaal informeren
over het besluit.

06. Gezien het grote aantal boten wordt er zowel op zaterdag 17 oktober als zondag 18
oktober gehellingd.
Het verzoek om voor te hellingen kwam ter sprake, maar dan moeten wederom de altijd
aanwezige bereidwillige leden aanwezig zijn en ook weer met de geplande datum. Dit
is niet fair en dus afgewezen.
07. De terrein-commissaris heeft geen werklijsten gemaakt. Ook voor hem is dit de eerste
keer en hij wil ondervinden hoe alles zich regelt of misschien wel ontregelt. Wat er in
ieder geval dient te gebeuren is het volgende:
10 oktober winterterrein in orde maken , groen knippen, vegen en schragen plaatsen
Overtollig stophout netjes op pallet plaatsen.
Onkruid spuiten.
Vlaggenmast ter plekke demonteren en opknappen.
Banken demonteren en opknappen.
Bestrating haven. Iets bedenken dat het zand aan de waterkant niet meer wegloopt.
Het dak van het lierhok moet 60 cm omhoog, waardoor het toilet en milieuhok weer
normaal betreden kunnen worden, Het toilet zal opgeknapt worden.
08. De contributie wordt zoals afgesproken 343 + 33 = € 376,09. Onze buren van de wsv “ Overschie” hebben bij het voorhellingen hun boten met een
hogedrukstraal afgespoten. Daartoe hebben zij hun afvoerputten voorzien van een soort
filters om de harde afvalkernen op te vangen. In principe zouden wij daarin meegaan,
maar onze terrein-commissaris is bij DCMR geweest en uit dat gesprek bleek dat dit in
onze situatie helemaal verboden is en dat overtredingen bijzonder zwaar worden gestraft.
Wij doen daaraan dus niet mee omdat wij daarvoor niet ingericht zijn.
10. Het merendeel van de leden wil toch weer een nieuwjaarsreceptie en het bestuur zal
hiervoor weer uitnodigingen versturen. Het kan toch niet zo zijn dat er bij de leden totaal
geen verenigingsgevoel aanwezig is.
Het bestuur vraagt de leden om alle overtollige spullen op het winterterrein mee naar huis
te nemen. Begrijpelijk dat zeker de oudere leden hierover hun ontstemming laten blijken,
maar zeggen desondanks toe er aan mee te werken.
Van de gezamenlijke steiger zullen allen de palen van vingerpier nummer 9 deze winter
vernieuwd worden. In de winter van 2010 willen we de hoofdsteiger vernieuwen en dan in
winterseizoen 2011 de vingerpieren. Onze t.c. gaar alvast wat rondneuzen voor materiaal
en tegen welke prijs.
Het bestuur had vernomen dat er behoefte was aan een toilet in de haven. Zij staat hier
niet onwelwillend tegenover en te denken valt aan een kleine porta cabin als zithoekje met
een toilet. Dit moet dan geplaatst worden in de hoek bij het mededelingenbord.
De steigerverlichting met led-lampjes verdient zeker niet de hoofdprijs en bij renovatie
onze grote steiger zullen we daar zeker rekening mee houden en fatsoenlijke verlichting
aanbrengen.
We gaan de brievenbus van het hek verwijderen en brengen een bordje aan met daarop de
telefoonnummers van havenmeester en terrein-commissaris.
Het verzoek van Hans Advokaat om het dekzeil op de boot pas op de voorlaatste dag van
het hellingen te verwijderen wordt verworpen evenals het afspuiten.
Wat betreft het uitlenen van schragen bestaat er nogal wat verschil in uitleg bij
verschillende verzekeringsmaatschappijen. De secretaris zal trachten hierin enige
zekerheid te krijgen.
11. Martin Zegers vraagt of de ploegen rondom de hellingkar na enige tijd tijd gewisseld
kunnen worden. Natuurlijk kan dat, maar moet dat dan allemaal letterlijk voorgekauwd
op papier staan?. Een beetje eigen initiatief kan helemaal geen kwaad.
Leo Noordijk vraagt of het mogelijk is een kleine container bij te plaatsen voor het
opbergen van persoonlijke spullen.
Bestuur is hier geen voorstander van omdat iedereen dab daartoe toegang heeft en er
altijd dan spullen verdwijnen, waarbij de dader op het kerkhof ligt.
12. Om 23.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.

