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Geachte leden en donateurs,
Bij deze nodigen wij u en uw partner uit voor onze najaarsledenvergadering welke zal worden
gehouden op maandag 11 oktober 2010, aanvang 20.00 uur bij “Speeltuinvereniging het
Noorden”- Noorderkanaalweg 6.

AGENDA

1.Opening van de vergadering door de voorzitter.
2. Aanvullende agendapunten.
3. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 15 april 2010.
4. Ingekomen en uitgaande stukken.
5. Ledenbestand. Voorstel tot aanname 2 nieuwe leden.
6. Hellingen.
7. Technische Commissie/Werklijst/werkbeurten.
8. Contributie 2011.
9. Arbo, veiligheid en milieu.
10. Mededelingen van het bestuur.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Martin Gerharts
Secretaris

N.B.
Op zaterdag 9 oktober wordt het winterterrein klaargemaakt voor het hellingen . Dit geldt
als een verplichte werkbeurt en een ieder wordt verzocht om 09.00 uur aanwezig te zijn.

NOTULEN LEDENVERGADERING WSV “UNION” 11 OKTOBER 2010
Aanwezig 24 leden; afwezig 7 leden, waarvan 1 zonder kennisgeving.
Aanwezig 4 donateurs; afwezig 2 donateurs zonder kennisgeving.
01. Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen van harte
welkom.
02. Er worden geen aanvullende agendapunten opgevoerd.
03. De notulen van de voorjaarsledenvergadering van 15 april 2010 worden zonder op- of
aanmerkingen goedgekeurd.
04. De secretaris leest de in- en uitgaande stukken voor.
Inkomend: diverse aanmeldingen voor het lidmaatschap, vragenlijst C.B.S. inzake
jachthavens; bevestiging meterstanden aan Eneco; aanslag woz-belasting,
aanslag bedrijfsreinigingsrecht en eenmalige waarderingssubsidie van
Gemeente Rotterdam; bevestiging mutaties bestuursleden van Kamer van
Koophandel; bijgewerkte ledenlijst, factuur contributie en maandelijkse
nieuwsbrieven van Kon. Ned. Watersportverbond; diverse e-mails van onze
technische commissie; naverrekening verzekering en vragenlijst m.b.t. onze
aansprakelijksheidverzekering bedrijven; diverse aanvragen voor
winterstalling; aanslag waterschapslasten Regionale Belasting Groep; diverse
correspondentie met Sport & Recreatie en opzeggingen van 2 leden.
Uitgaand: opgave meterstanden aan Eneco; mutaties ledenbestand en aanvraag
compensering ecotax bij Watersportverbond; diverse correspondentie met
Sport & Recreatie; mutaties bestuursleden aan Kamer van Koophandel;
uitnodiging voor ledenvergadering en brieven aan technische commissie.
05. De heren Martin van der Wolf en Hans van Hengst hebben hun lidmaatschap opgezegd.
Het bestuur heeft de nummers 1, 2, en 3 van de wachtlijst voorgedragen voor het
lidmaatschap, te weten Mevr. Ensink, de heer Schut en mevr. Jumelet. Indien er geen
schriftelijk bezwaar binnen 14 dagen bij de secretaris binnenkomt zullen genoemde
personen aan het ledenbestand worden toegevoegd.
06. Als bekend zijn de hellingdagen op 16 en 17 oktober 2010. De voorzitter verzoekt de
leden om 08.00 uur aanwezig te zijn en veiligheidsschoenen te dragen.
07. De secretaris legt uit dat op 18 j.l. onze technische commissie(t.c.) in het leven geroepen
is met de volgende samenstelling: Tom Donkers(voorzitter), Rinus Paling(hoofd
technische en uitvoerende zaken, Mik Cillekens(financiën en inkoop materiaal), Frans
Lit(technisch adviseur), Harry Helleman(technisch adviseur) en Martin van der Wolf
(technisch adviseur) en even voor deze vergadering opgezegd als lid.
Doelstelling van deze commissie is: uitbrengen van technisch advies aan het bestuur,
uitschrijven van werkbeurten en begeleiding van uitvoerende werkzaamheden.
De eerstvolgende klus is de vernieuwing van onze hoofdsteiger, welke begroot is op plm.
€ 13.000,-. De aanlevering van het materiaal vindt eind oktober plaats. De eerste
werkgroep voor zaterdag 13 novembe,r met aanvang 08.00 uur, bestaat uit Rinus Paling,
Ed Schuil, Theo van der Werf, Martin Zegers, Jaap van Akkeren, Mik Cillekens en Jan
Werther.
Het bestuur heeft schriftelijk reeds haar waardering geuit voor deze commissie en zal waar
mogelijk deze ten volle ondersteunen.

08. Contributie voor 2011 wordt 376+33=€ 409,Frans Lit legt uit dat deze jaarlijkse verhoging overeenkomstig is aan de eerder gemaakte
afspraken, maar dat het beoogde financiele doel eerder is bereikt dan voorzien was. De
termijn van verhogingen zal daarom korter zijn dan beoogd en misschien kunnen we
volgend jaar een verhoging achterwege laten , hetgeen het bestuur dan zal bezien.
09. Over deze zaken valt niet veel te melden. In ieder geval zal het bestuur er op toezien dat
alle zaken zo veilig mogelijk verlopen en dat we ons moeten hoeden voor nalatigheden of
zelfs ongelukken.
Er ontstaat een levendige discussie over het afspuiten van de boten. De secretaris
benadrukt nog eens dat wij het voorbeeld van onze buren niet volgen om de
doodeenvoudige reden dat DCMR het ons ten zeerste heeft afgeraden. Onze argumenten
en voorzorgsmaatregelen waren niet voldoende en het risico van een zéér hoge bekeuring
willen we niet riskeren.
Frans Lit heeft toegezegd een herziene Arbo risico-analyse te gaan maken.
10. De viswedstrijd en de barbecue waren een succes en eindelijk werden er ook weer eens
vissen gevangen. De leden geven aan dat volgend jaar de maand september weer de
voorkeur verdiend en er wellicht een ontbijt op de zondag aan toegevoegd zou kunnen
worden. Het bestuur vraagt of er interesse bestaat om eens op zaterdag met de
boten bijv. naar de Hennipsloot te varen en daar dan op zondag de barbecue te houden.
houden. Die animo is er wel, maar voor sommige schepen schijnt de geringe diepgang
aldaar een probleem te vormen. Het bestuur houdt zich in ieder geval aanbevolen voor
suggesties van de leden.
Het probleem van achtergebleven werksteigers op het winterrein verhitte de gemoederen
behoorlijk. De leden vragen het bestuur na te denken dit in de toekomst toe te staan,
hetgeen toegezegd wordt.
Nu wij een aantal dames als lid hebben waren er bij het bestuur vragen binnengekomen of
zij wel fysiek in staat waren hun werkbeurt te vervullen. Indien dit niet mogelijk is
moeten zij, net als de mannelijke leden, voor een capabele vervanger zorgen. Het punt is
alleen dat wij gewoon hieraan moeten wennen en daar helemaal niets mis mee is.
De voorzitter, de havenmeester en de penningmeester hebben te kennen gegeven dat zij
hun functie per eerstvolgende ledenvergadering vacant stellen. Frans Lit heeft te kennen
gegeven zich beschikbaar te stellen voor de functie van penningmeester en voor de andere
vacante functies komt een oproep op de agenda van de eerstvolgende ledenvergadering in
het voorjaar.
Het bestuur vraagt de leden om de nationale driekleur aan boord voor zonsondergang
binnen te halen.
De voorzitter merkt op dat er de gehele zomer werksteigers op het winterterrein zijn
achtergebleven, hoewel in een vorige vergadering besloten was dit niet te doen. De leden
vragen het bestuur over dit standpunt nog eens na te willen denken omdat ze daar toch
niemand in de weg staan. De voorzitter zegt dit toe en komt er in de volgende vergadering
op terug.

De nieuwe leden worden er op geattendeerd dat slechts éénmaal gebruik gemaakt kan
worden van schragen van de vereniging. Het is dus zaak bijtijds eigen schragen te maken
of te laten maken. Het bestuur stelt hier wel bepaalde eisen aan en voor informatie kunt u
zich wenden tot onze technische commissie.
De secretaris vraagt de leden veranderingen van adres, telefoon of e-mailadres door te
geven aan hem zodat het bestand correct blijft.
Aan de t.c. wordt gevraagd te bezien of een extra lamp met bewegingsmelder in de haven
zin heeft. Als de verlichting op de nieuwe steiger vernieuwd is is dit waarschijnlijk niet
nodig en wachten wij dit af.
11. Martin Barendrecht ergert zich aan de opschriften op de deur van het toilet van onze buren
waarop staat dat deze alleen voor hun eigen leden bedoeld is. Het bestuur stelt zich op het
standpunt dat dit geheel hun eigen beleid is en dat wij ons daar niet al te druk over
moeten maken. Het bestuur vraagt de leden uit te kijken naar een niet al te dure porta
cabin waarin een toilet, vergaderruimte en algemene ruimte gerealiseerd zouden kunnen
worden.
Rinus Paling stelt dat er bij het lassen en slijpen dikke zeilen ter afscherming gebruikt
dienen te worden. Het bestuur is het hier mee eens en zal zoveel als mogelijk hier
toezicht op houden.
Nog té vaak krijgen wij van onze leden de verkeerde afmetingen van hun schip door,
welke dan weer leiden tot vertraging bij het hellingen. Laat een ieder nu eens precies de
lengte en breedte van zijn boot bepalen en als deze op de kant staat is dat toch niet zoveel
moeite.
Hij doet een voorstel aan het bestuur om op het aanmeldingsformulier voor de
winterstalling een toevoeging te doen teneinde in geval van schade de vereniging te
vrijwaren van verantwoordelijkheid . Het bestuur noemt dit zinvol en bespreekt dit op
hun eerstvolgende bestuursvergadering.
Jan Limburg vraagt de schragen op te bergen met 1 meter afstand van het hek. het bestuur
kan zich hierin vinden en komt erop terug op de eerstvolgende ledenvergadering,
gelijktijdig met de werksteigers.
De voorzitter vraagt een ieder op tijd voor het hellingen aanwezig te zijn en dat we ook
allemaal gelijkertijd gaan lunchen en ook allemaal gezamenlijk na afloop de boel
opruimen en dan pas naar huis gaan.
12. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.15 uur en wenst
iedereen wel thuis.

