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Geachte leden en donateurs,

Bij deze nodigen wij u en uw partner van harte uit tot het bijwonen van onze
najaarsledenvergadering welke zal worden gehouden op dinsdag 4 oktober 2011, aanvang
20.00 uur bij speeltuin “het Noorden”, Noorderkanaalweg 6.

AGENDA

1.
2.
3.
4.
5.

Opening van de vergadering door de voorzitter.
Aanvullende agendapunten.
Goedkeuring notulen vergadering d.d. 7 april 2011.
Ingekomen en uitgaande stukken.
Ledenbestand. Voorstel tot aanname van 2 nieuwe aspirant-leden, te weten de heren
K(oos) Brinkman en M(ichel) Hilgers.
6. Arbo, veiligheid en milieu.
7. Technische Commissie.
8. Hellingen.
9. Mededelingen van het bestuur.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Martin Gerharts
Secretaris

NOTULEN LEDENVERGADERING WSV UNION 4 OKTOBER 2011
Aanwezig: 23 leden; afwezig 8 leden , waarvan 5 met kennisgeving
Aanwezig: 4 donateurs; afwezig 2 donateurs waarvan 1 met kennisgeving.
01. Om 20.10 uur opent de voorzitter de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.
02. Er worden geen aanvullende agendapunten ingebracht.
03. Zowel tekstueel als inhoudelijk zijn er op de notulen van de ledenvergadering op 7
april 2011 geen op- of aanmerkingen en worden aldus goedgekeurd.
04. Uitgaande stukken:
2 brieven aan mevr. Sjoerdsma, 2 emails aan de heer Franse, aanvraag vergoeding
eco-tax bij watersportverbond, mutaties ledenbestand aan watersportverbond, mutaties
bestuursbestand aan Kamer van Koophandel, opgave ledenbestand aan
verzekeringsmaatschappij, afhandeling van diverse aanvragen voor het lidmaatschap,
afhandeling aanvragen voor winterstalling en uitnodigingen aan leden en donateurs
voor de ledenvergadering.
Ingekomen stukken:
Emails van de heren Verbeek en Franse(2X), diverse contracten van gasten voor een
zomerligplaats(3X), aanvragen voor het lidmaatschap(3X), naverrekening
verzekeringsmaatschappij, rekening van Gem. Rotterdam inzake reinigingsrecht,
bevestiging van Kamer van Koophandel inzake nieuwe samenstelling van het bestuur,
bevestiging van verwerking van mutaties van ons ledenbestand van
Watersportverbond en maandelijkse nieuwsbrieven van Watersportverbond.
05. Het bestuur doet het voorstel tot aanname van 2 nieuwe leden , te weten de heren
Koen Brinkman en Michel Hilgers. Op verzoek van de voorzitter stellen de kandidaten
zich voor aan de vergadering. Bezwaren tegen hun toelating dienen binnen 14 dagen
schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend met een met redenen omkleed
bezwaarschrift.
06. Volgens de Arbowet is elke werkgever verplicht een zogenaamde hulpverlener aan te
stellen welke na een opleiding het voortouw kan nemen bij calimiteiten, brand,
ongelukken enz. Ron Koevermans is bhv-er bij zijn huidige werkgever en hoewel dit
voor ons niet verplicht is heeft hij zich beschikbaar gesteld voor onze vereniging. In
het kader hiervan krijgt hij het beheer over onze ehbo-koffers. Deze bevinden zich op
het winterterrein en haven.
Miranda Koevermans is in het bezit van een reanimatiecertificaat en indien nodig
kunnen we van haar kennis gebruik maken.
De secretaris gaat na of er een subsidie te verkrijgen is voor een automatische externe
defibrillator(AED).
07. De technische commissie heeft in haar laatste bijeenkomst een aantal te verwachten
werkactiviteiten op papier gesteld o.a. de vingerpiertjes, verbreding werkvlot,
verlichting gezamenlijke steiger veranderen, stroomkasten opnieuw nummeren en
nieuwe kabelgoot en reservewiel hellingwagen maken.
In eerste instantie wordt de toestand van de vingerpiertjes bekeken en een globaal
kostenplaatje gemaakt. Aan de hand hiervan en van de beschikbare financiën zal het
bestuur beslissen hoe verder te gaan.
De t.c. maakt een werkrooster welke aan de leden bekend gemaakt zal worden.
Er waren ook vragen bij het bestuur binnengekomen over de slechte staat van het toilet
op het winterterrein en of daar iets aan gedaan kon worden. I.v.m. de veiligheid wordt
prioriteit gegeven aan de vingerpiertjes.

08. Het hellingen wordt uitgevoerd in het weekeinde van 15 en 16 oktober. Aan Felix jr.
wordt gevraagd of hij wederom de supervisie van het hellingen op zich wil nemen,
hetgeen hij toezegt. Ook nu weer komt de wens van het afspuiten van de boten weer
aan de orde en bestuur benadrukt dat hier niet aan tegemoet te kunnen en zelfs niet te
mogen komen i.v.m. de milieuwetgeving.
De secretaris zal bij DCMR nog eens nagaan wat precies de eisen hiervoor zijn en zal
eveneens bij het Watersportverbond informeren wat zij hier over te zeggen hebben.
Aan de nieuwe leden wordt vermeld dat zij zelf voor schragen moeten zorgen welke
door de technische commissie goedgekeurd dienen te zijn.
Zaterdag 8 oktober a.s. gaan we met een aantal vrijwilligers het winterterrein
gereedmaken voor het hellingen.
09. Het bestuur betreurt het dat de viswedstrijd en barbecue dit keer niet doorgegaan zijn
en volgend jaar laten we het niet zo ver komen. Er blijkt belangstelling te bestaan voor
een evenementen- cq. recreatiecommissie waarvoor Joke en Ed Schuil, Diana Ensink
en Ron Koevermans zich beschikbaar stellen.
Zondag 8 januari wordt de nieuwjaarsreceptie gehouden en hiervoor zal te zijner tijd
een uitnodiging verzonden worden.
De contributie blijft volgend hetzelfde als dit jaar, dus € 409,00. We zullen onze
financiële positie nauwlettend in de gaten houden.
De voorzitter benadrukt nog eens dat er fatsoenlijke lijnen gebruikt moeten worden en
geen onooglijke dikke of juist dunne.
Er wordt een brievenbus aangebracht op het loophekje en de telefoonnummers van
havenmeester en secretaris op het bordje vermeld.
Hans van der Ree zal onze vereniging in mei 2012 gaan verlaten omdat hij een
ligplaats in Gouda heeft gekregen.
De secretaris zal bij het Watersportverbond nagaan waarom Diana Ensink, Josien
Jumelet en Leo Noordijk geen lidmaatschapskaart hebben ontvangen.
Naar aanleiding van het feit dat onverlaten een gat in het hek van de winterberging
hebben geknipt komt er een discussie op gang. Vanuit de vergadering komt er een
aantal suggesties zoals het aanbrengen van sterkere hekken aan de binnenzijde van de
huidige, bewegingsmelders en nepcamera’s
Het bestuur vraagt de leden om het grote hek van het winterterrein bij het verlaten ook
nog eens handmatig op slot te draaien.
10. Rinus Paling. Er is dit jaar een aantal boten de kant opgegaan voor reparaties.
waarover hij niet in kennis werd gesteld. Er wordt afgesproken dat hij, als coördinator
en eerste contactpersoon bij een volgend keer geïnformeerd moet worden. In geval
van dringende noodzaak kan één en ander achterwege blijven en dient er adequaat
gehandeld te worden. Een bestuurslid zal eveneens aanwezig moeten zijn.
Er dienen nieuwe sloten te komen voor de container op het winterterrein.

Het bestuur neemt kennis van zijn ongenoegen over een geparkeerde aanhanger op het
winterterrein. Hans Advokaat heeft zijn schragen laten ophalen, maar heeft zijn sleutel
niet ingeleverd. Aktie havenmeester.
Ton Donkers. Hij merkt op dat wij bij het hellingen de woonboot aan de overzijde van
het hellinggat goed in de gaten moeten houden en zeker bij het afhellingen. Doet
aanbeveling om boot met sterk touw te borgen aan het oog van de lier.
Doet een suggestie om eventueel een postbusadres te openen.
Hij komt nogmaals terug op het vuile toilet en vraagt of het niet mogelijk is iemand
aan te wijzen of te vragen het toilet schoon te maken en dit te zien als een werkbeurt.
Het bestuur houdt dit zeker in beraad. Er ontstaat een flinke discussie en Michel
Hilgers wil de boel zo af en toe best kuisen.
Het bestuur stelt nogmaals dat deze discussie helemaal niet aan de orde zou zijn als
een ieder de zaak na gebruik gewoon schoon achter zou laten, net zoals thuis.
De secretaris zal bij het bestuur van onze buren polsen hoe zij er nu tegenover staat als
wij tegen vergoeding van hun toilet gebruik zouden mogen maken.
Stefan van der Bout vraagt zijn schragen niet uit te lenen in verband met groot
onderhoud hiervan.
Josien Jumelet vraagt om een bijgewerkte ledenlijst, welke toegezegd wordt.
Mik Cillekens maakt de veranderingen in de havenindeling bekend.
Martin Gerharts. Omdat hij er bijna over gestruikeld is vraagt hij of er een oplossing is
voor de vaste landvasten die bij vertrek op de vingerpiertjes en steigers achterblijven.
Zo één twee drie is daar geen oplossing voor maar blijft de aandacht houden.
Joke Schuil vraagt applaus voor Josien en Rick Jumelet voor hun zorg voor de
plantenbakken en vlaggen.
Felix Feléus jr. vraagt hoe het nu verder moet met het bootje van Dik Kooij op het
winterterrein. De secretaris zal contact opnemen met Kooij jr.
11. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.50 uur de vergadering.

