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Geachte leden en donateurs,
Bij deze nodigen wij u en uw partner uit voor onze voorjaarsledenvergadering welke zal
worden gehouden op donderdag 30 maart 2017 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. 29 september 2016
4. Ingekomen en uitgaande stukken
5. Jaarverslag van de penningmeester
6. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing 2 nieuwe leden hiervan
7. Ledenbestand. Voorstel tot aanname nieuw aspirant lid te weten Harris v.d. Meer.
8. Toelichting BTW liggeld
9. Arbo, veiligheid en milieu
10. Mededelingen van het bestuur
11. Rondvraag
12. Sluiting

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Hans Zoetmulder
Secretaris

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 30 maart 2017.
Aanwezig: 22 leden, waarvan 21 stemgerechtigd
Afwezig : 12 leden waarvan 9 met 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
Er zijn geen voorstellen voor extra agendapunten.
3. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 29 september 2016
De notulen van de vergadering van 29 september 2016 worden ongewijzigd goedgekeurd.
4. Ingekomen en uitgaande stukken
Ingekomen stukken
-Nota’s RBG
-Mailverkeer Felix jr
-Opnemen waterstanden
-Afmeldingen ALV
-Binnengekomen stukken aangaande jubileumfeest
Uitgaande stukken
- Mededelingen belastingdienst
- Brief Diana Ensing
-Contact met gemeente over bomen achterterrein
- Uitnodigingen bestuursvergderingen
- Uitnodigingen ALV
5. Jaarverslag van de penningmeester
Felix jr. merkt op dat in de begroting geen rekening is gehouden met de kosten van het 50
jarig jubileum. Miranda zegt toe de begroting aan te passen.
6. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing 2 nieuwe leden hiervan
Deze heeft de boeken bij de penningmeester gecontroleerd en de zaken in orde bevonden. Er
zijn geen vragen en zij verleent de vergadering decharge aan het bestuur voor het uitgevoerde
financieel beleid in 2016.
De huidige kascontrolecommissie is aftredend en voor de komende 2 jaar stellen
Felix Feléus jr. en Gino Heetkamp zich beschikbaar om de boeken te controleren.
7. Ledenbestand
Als nummer 1 op de wachtlijst draagt het bestuur Harris van de Meer voor voor het aspirantlidmaatschap. Mochten er binnen 14 dagen na deze vergadering geen bezwaren bij de
secretaris ingediend zijn dan zal hij in het ledenbestand worden opgenomen. Hij krijgt plaats 5
(naast de koefjes) in de jachthaven toegewezen.

8. Toelichting BTW liggeld

Het is inmiddels duidelijk dat over een forfaitair bedrag van € 100 geen btw verschuldigd is.
De penningmeester zal de factuur aanpassen. Afgesproken wordt dat in verband met de
aftrekbare btw het liggeld van volgende jaren opnieuw kritisch bekeken wordt.
9. Arbo, veiligheid en milieu
De heftruck begint steeds meer kuren te vertonen. Vervanging wordt steeds urgenter. Het gaat
veel geld kosten om zo'n oude heftruck weer goedgekeurd te krijgen aan de eisen van
vandaag de dag. Er wordt een budget vrijgemaakt van € 10000 excl. btw om een
vervangende truck aan te schaffen. Martin Zegers en Ed Schuil gaan hiermee aan de slag. Zij
houden het bestuur op de hoogte.
Controle door Evides van de waterinstallatie vindt binnenkort plaats.
10. Mededelingen van het bestuur
Er wordt een ploeg samengesteld voor het voorhellingen dat zal plaats vinden op 8 april 2016.
Vooralsnog gaat het hellingen op 15 april gewoon door.
Het 50 jarig jubileumfeest zal plaats vinden op 23 september 2017.
In verband met de reserveringen verzoekt het bestuur voor 30 april aan te geven of men
meegaat.
11. Rondvraag
Felix sr vraagt hoe het met Frans Lit gaat. Frans heeft een herseninfarct gehad. De berichten
zijn dat het nu goed met hem gaat.
12. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 09.30 uur.

