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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 donderdag 29 september 2016 in de Alewijnzaal van verzorgingstehuis Francois
HaverSchmidt Willem de Zwijgerlaan 35 3116HW Schiedam.

AGENDA
1. Opening van de vergadering door de voorzitter.
2. Aanvullende agendapunten
3. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 7 april 2016
4. Ingekomen en uitgaande stukken
5. Ledenbestand. Voorstel tot aanname van aspirant leden: S. van der Linden
6. Voorstel tot royement: Diana Ensink
7. Aanmeldingen voor de winterstalling. Sluitingtermijn 15 september
8. Arbo, veiligheid en milieu
9. Mededelingen van het bestuur
10. Rondvraag
11. Sluiting

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Hans Zoetmulder (Secretaris)

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 29 september 2016.
Aanwezig 22 leden, waarvan 21 stemgerechtigd
Afwezig 11 leden waarvan 4 met kennisgeving.
1 donateur zonder kennisgeving.
1. Opening van de vergadering door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering stipt om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom
2. Aanvullende agendapunten
Stefan van de Bout wil een aanvullend agendapunt voor schuren in de haven.
Dit punt zal bij de rondvraag aan de orde komen.
3. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 7 april 2016
De notulen van de vergadering van 7 april 2016 worden ongewijzigd goedgekeurd.
4. Ingekomen en uitgaande stukken
Ingekomen stukken
-overdracht van archief en lopende dossier van de oude naar de nieuwe secretaris.
-schrijven ANWB inzake vermelding wateralmanak.
-aanmeldingen nieuwe leden.
-aanmeldingen winterbergers.
-bericht verzekeringsmij inzake van ’t Klooster
-KvK bevestiging aanmelding nieuwe bestuursleden
Uitgaande stukken
-ANWB ingevuld formulier
-centraal bureau voor de statistiek sport 2015
-wijziging functionarissen KvK
-infoblaadjes naar de leden
-afhandeling nieuwe leden en winterbergers
5. Ledenbestand
Als nummer 1 op de wachtlijst draagt het bestuur S. van der Linden voor als aspirantlidmaatschap. Als er binnen 14 dagen na de vergadering geen bezwaren bij de secretaris zijn
ingediend zal hij in het ledenbestand worden opgenomen.
6. Voorstel tot royement Diana Ensink
Met meerderheid van stemmen wordt besloten haar te royeren als lid. Zie de statuten art. 6 lid
1d, lid 7 en 8 en het huishoudelijk reglement art. 13 en 14.
Er is een behoorlijke betalingsachterstand van de contributie alsook van de boetes. De
documentatie is in orde. Van het royement zal zij schriftelijk in kennis worden gesteld.
7. Aanmeldingen voor de winterstalling
De sluitingstermijn was 15 september 2016. Na deze datum werden er geen aanmeldingen van
leden meer geaccepteerd.
Voor de winterstalling hebben zich 12 leden en 3 gasten aangemeld
8. Arbo veiligheid en milieu
Over eventuele legionella besmetting hebben we nog niets gehoord. Ook over de risico
inventarisatie is niets te melden.

9. Mededelingen van het bestuur.
Gelet op het geringe aantal winterstallers wordt besloten af te zien van het voorhellingen.
Het hok achter de wc is een stortplaats van allerlei troep vooral olieproducten. In het verleden
werd dit door de gemeente opgehaald. Tijdens het hellingen dit op laten ruimen en er voor
zorgen dat een en ander wordt afgevoerd. Arthur zal bezien of het in een keer afgevoerd kan
worden
10. Rondvraag
Stefan van de Bout merkt op dat er in tegenstelling tot op het winterterrein in de haven tijdens
de zomerperiode nog droog geschuurd wordt. Droogschuren is dan verboden. Er mag dan
alleen nat geschuurd worden.
Er wordt nu besloten dat in de haven wat het schuren betreft dezelfde regels gelden als op het
winterterrein. Dus droog schuren tot 1 maart toegestaan en daarna alleen nog maar nat
schuren.
Martin Zegers vraagt of het mogelijk is dat zijn boot langer op de kant blijft. Zijn verzoek
wordt akkoord bevonden.
11. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 09.30 uur.

