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De agenda van deze bijeenkomst is nog niet of niet meer in digitale vorm
beschikbaar maar kan afgeleid worden aan de hand van de genotuleerde
agendapunten.

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 9 APRIL 2015

Aanwezig 25 leden
Aanwezig 3 donateurs

Afwezig 8 leden waarvan 4 zonder kennisgeving
Afwezig 1 donateur zonder kennisgeving

Locatie: Alewijnzaal van François HaverSchmidt te Schiedam.
Notulist: Martin Gerharts
01. I.v.m. de vakantie van Henk opent Miranda als voorzitter de vergadering om 20.05 uur.
02. Er worden geen aanvullende agendapunten ingebracht.
03. De datum van de vorige ALV is onjuist vermeld en moet zijn 2 oktober 2014.
De notulen hiervan worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
04. Ten onrechte heeft de secretaris de al in de vorige vergadering vermelde post nogmaals vermeld.
Hier de juiste versie.
Ingekomen: Aanvraag winterligplaats mevr. V. Riemsdijk
Gem. R,dam inzake huur, reinigingsrecht en woz
Reg. Belasting Groep inzake waterschapsbelasting
Opzegging lidmaatschap Frans Lit en Jan Werther
Aanmelding heer van Bekkum
Watersportverbond inzake teruggave ecotax en contributie
Div. getekende terrein- en havenreglementen
Nota verzekeringsmaatschappij
Uitnodiging voorjaarsledenvergadering met bijbehorende stukken
Uitgegaan: Afhandeling aanvraag winterligplaats
Afhandeling aanmelding
Brief aan Dien v. Noorden
Div. infobulletins
Ledenmutaties Watersportverbond
05. Felix jr. heeft vragen en opmerkingen over het fin. verslag. Hij prijst de penningmeester dat we
een flink overschot hebben en vraagt zich af waarom de post verz./belastingen zoveel in de plus
afwijkt van de begroting. De penningmeester legt uit dat de Gem. Rotterdam met een inhaalslag
bezig was en gelijktijdig 3 aanslagen verstuurd heeft. Volgend jaar als alles hopelijk normaal is
wordt de begroting aanagepast.
Ecotax hebben we ook dit jaar ontvangen maar slechts een gering bedrag, desalniettemin zullen
we hem voor komend jaar opnieuw aanvragen.
Nog te ontvangen euro 174,90. Dit is een oninbaar bedrag van een met de noorderzon vertrokken
lid.
06. De kascommissie bestaande uit Felix jr. en Leo Noordijk hebben de boeken gecontroleerd en
hebben getekend voor akkoord, waarvoor hartelijk dank.
Zij stellen zich beide beschikbaar voor volgend jaar.
07. Van de drie toekomstige adspirant leden zijn jammer genoeg Nico Laffra(zonder kennisgeving)
en Dennis Delhaas(met kennisgeving) niet aanwezig. De gezamenlijke eigenaren van het ms.

Amigo, Gino Heetkamp en Michel Osterwaal stellen zich aan de vergadering voor en worden door
de voorzitter van harte welkom geheten.
08. Martin Zegers heeft zijn functie als terreincommissaris opgezegd in verband met zijn werk. De
voorzitter bedankt hem voor de bewezen diensten en vraagt de vergadering voor zijn opvolging.
Hier komt geen respons op maar Leo Noordijk blijft zich beschikbaar stellen als assistent van en
zonder bestuursfunctie. De functie van havenmeester is nog steeds vacant waardoor het bestuur
nu gevormd wordt door Henk Treuman, Miranda Koevermans en Martin Gerharts.
09. Felix jr. stelt zich wederom beschikbaar voor de leiding bij het veilig hellingen op 18 april en er
zijn hesjes en helmen beschikbaar. Veiligheidsschoenen zijn verplicht.
10. Mededelingen van het bestuur.
De evenementencommissie is dit jaar niet beschikbaar wegens vakanties. Voor de barbecue
blijkt nog voldoende animo te zijn en wordt vastgesteld op 3 mei. Voor de benodigde klussen
stellen Gino,Michel,Mik,Leo,Hans,Andre,Aad,Marco en Martin G. zich beschikbaar.
-Bestuur vraagt nog eens de aandacht voor het afsluiten van het grote hek winterterrein.
-Wegens gebrek aan belangstelling is er ditmaal geen voorhellingen.
-Bestuur vestigt nogmaals de aandacht op het eerder uitgereikte schragenverhaal ingaande 2019.
-Theo v. der Werf heeft een hersenbloeding gehad en na een paar dagen ziekenhuis is hij
Overgebracht naar het revalidatiecentrum aan de Molenlaan. Secretaris is op bezoek geweest en
onderhoudt het contact met zijn vrouw.
-Vraagt de vergadering eens te reageren op de infobulletins en indien mogelijk wat leuks, iets
bijzonders of nieuwtjes aan te leveren. Felx jr. merkt op dat in de laatste nieuwsbrief reeds een
voorschot op de komende alv werd genomen door bepaalde zaken reeds te behandelen maar
eigenlijk in de alv zelf thuishoren. Het bestuur is het hiermee eens en zal er in de toekomst
rekening mee houden.
-Er zijn twee zgn. buitenledenleden aangenomen, Arthur v. Berkum en Leo Mes. De boot van de
laatste is 40 cm langer dan de maximum lengte voor vaste leden en daarom is hem een ligplaats
aan de buitensteiger gegeven. Over dit feit ontstaat een heftige discussie en wordt het bestuur
beticht van onrechtmatig handelen. De secretaris weerlegt dit door een passage uit de notulen
van 2 oktober 2008 voor te lezen waarin het bestuur unaniem de vrijheid krijgt om vrijelijk met de
maximale maten om te gaan zolang het de vereniging maar ten goede komt. Een aantal leden
blijft het hiermede oneens en na lange discussie wordt besloten deze kwestie op de
eerstvolgende ledenvergadering opnieuw op de agenda te zetten. Het bestuur vindt dit een zeer
vervelende zaak en vraagt zich af hoe zij dan nog in alle gemoedsrust kan functioneren als leden
een door hen geaccordeerd voorstel in twijfel nemen en waarvoor het bestuur ook nog eens
mandaat heeft gekregen.
-In de haven hebben de volgende verschuivingen plaatsgevonden: Dennis Delhaas box 9, Jochem
v.d. Dussen box 5, André v.d. Holst box 24(wallekant), Miranda Koevermans box 14, Alex v. Kleef
box 19, Niels Laffra box 29, Gino Heetkamp box 25, Arthur v. Bekkum box 33 en Leo Mes
buitensteiger.
-De werkbeurten zijn door omstandigheden in het slop geraakt. Miranda K. zal een lijst met nog uit
voeren klussen aan de leden kenbaar maken en worden ze verzocht aan te geven welke klussen
hun voorkeur hebben en ook wanneer: ’s-zomers, ’s-winters, doordeweeks, zaterdags etc.
-Verzoek aan leden om de vlaggen die’s-avonds nog in de mast hangen op te bergen in het
electrohuisje.
11. Rondvraag.
Tom Donkers voert aan dat er bij een aantal leden na 1 maart nog zeil op de boot aanwezig was.
Voorzitter zegt bewuste leden hierop opmerkzaam te maken. Bestuur krijgt pluspunt voor
bewezen diensten.
Leo Noordijk maakt bezwaar tegen het niet uitdelen van een boete aan een lid welke zich daags
voor de hellingdag heeft afgemeld voor zijn werkbeurt wegens oogletsel. Hij voert aan dat hij ooit
een boete kreeg omdat hij met vakantie ging en dit 14 dagen voor de hellingdag gemeld had. De
voorzitter legt uit dat toentertijd een ander geval was en er tijd voldoende was om een vervanger
te regelen. Dit was nu niet het geval omdat het betreffende lid pas ’s-avonds laat uit het
oogziekenhuis kwam en er geen tijd was om iets te regelen. Zijn werkbeurt blijft wel staan.
Felix sr. vraagt of zijn boot wat langer op de kant mag blijven voor het uitvoeren van nog wat
werkzaamheden hetgeen de voorzitter hem toezegt.

Joop Wildeman vraagt zich af of er bij de nieuwe adspirantleden mogelijk belangstelling bestaat
voor de functie van havenmeester en of dit reglementair mag.
De voorzitter legt uit dat er reeds eerder dispensatie aan een adspirantlid is verleend voor het
uitoefenen van een functie en dat dit ook nu mogelijk moet zijn. Dit standpunt wordt op voorhand
in stemming gebracht en niemand heeft hiertegen bezwaar. Onze nieuwe adspirantliden Gino
Heetkamp en Michel Oosterwaal willen er in ieder geval over nadenken, waarvoor dank.
André v.d. Holst kan zijn tweede bootje op trailer niet bij ons in het hellinggat tewaterlaten en
moet hiervoor tegen betaling naar onze buren en vraagt om een oplossing. Het bestuur heeft
hier op korte termijn geen oplossing voor maar zegt toe de zaak te bekijken.
Stefan v.d. Bout vraagt of er nog tosti’s moeten komen op de hellingdag waarop een volmondig
ja volgt.
12. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.45 uur de vergadering.

