Gerrit en Thalita te maken.
Dit was zeker, ook voor ons, niet
makkelijk.
Even de hulp van Annemiek
ingeroepen, even met elkaar
babbelen, en op 15-11 was daar de
bingo avond.
De tafels waren allemaal bezet, dus
een ieder zat er goed voor.
Aangeboden werd er een vouwfiets
door T.Wiegers, de hoofdprijs.
De tombola prijs ging naar onze
trouwe verenigingsmensen, die er op
dit soort avonden, altijd bij zijn,
Henk & Mappie v.d. Velden.
Die gingen samen op stap met de
treinticket richting
Valkenburg/Maastricht.
Petje af voor deze mensen, die denk
haast wel de oudste zijn van onze
Vereniging..
Genoten hebben ze, want het was
tegen de kersttijd, dus de
kerstmarkt bezoeken aldaar.
Nou, het hele verslag van hun heeft
in ons clubblad gestaan.

Recreatie
Jaarverslag
oktober 2008
oktober 2009
Het klinkt afgezaagd, maar waar
blijft de tijd.
Even een overzicht wat we al zo aan
het doen zijn in Het Megapunt.
Begin oktober 2008 gingen de deuren
weer open, van ons clubhuis.
Meest uiteen lopende verhalen
hoorde je op de zaterdag ochtend bij
het genot van bakkie koffie.
Iedereen maakt wel wat mee, en is
altijd leuk om aan te horen.
Er waren ook een aantal ups en
downs.

Dan komt de maand December eraan.
Rustige periode in Het Megapunt,
maar des te drukker thuis voor
ieder.
Tijd werd er gemaakt voor
Kerstklaverjas-avond.
Nou daar hoef ik niet zoveel aan toe
te voegen, altijd volle tafels,
sfeervol in ons Megapunt met de
kerstboom erbij.

Net voordat de Bingo avond in
aantocht was, hadden we met het
vertrek van
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Paasklaverjassen.

Word altijd laat, ook omdat we ons
daarna ijsvrij hebben gegeven tot en
met de Nieuwjaarsreceptie.

Je kan het vergelijken met de
Kerstklaverjas-avond.
Nu was er nog net wat plek voor de
niet kaarters, aan de stamtafel.
Daar zaten merendeel de vrouwen,
lekker met elkaar te kwekken.
Ja, dan word het zo laat als het
gezellig is.
Het was al gauw een uur of half 2,
dus werd er paasei meegegeven aan
een ieder, zodat ze de andere dag
niet zo vroeg op moesten staan om
een ei te zoeken.

De Nieuwjaars receptie begint altijd
zo om een uur of drie.. glaasje
champagne bij binnen komst, en dan
de nodige rest van hapjes e.d.
Tegen 18.00 uur kwamen er op tafels
aantal schalen, kip, saté, salade en
stokbrood.
Op zich denk je, ik hoef niet zoveel
te eten, maar geloof me, er gaat
bijna niets in de kliko, gaat gewoon
schoon op.
Geeft een goed gevoel als je het
ziet, dat een ieder zich vermaakt.

Forel vissen.( april)
Meestal als je het over een Vis-Idee
heb, zoals in dit geval, laten we naar
een forel kwekerij gaan met ze
allen...
Oproep aantal weken daarvoor in
nieuwsbrief, verteld van hoe en wat,
zaterdag vissen in Ommeren, tegen
de klok van 18.00 thuis, vis
schoonmaken met ze allen en dan de
andere dag met de echtgenote erbij,
opeten.
Het Megapunt was deze zondag voor
de niet vissers gesloten.
Ruim van te voren opgeven, gedeelte
betalen, en er op uit.
Ja, er komen dan altijd nog mensen
te laat met inschrijven, die put moet
je ook bespreken, dus te laat.... was
helaas.
Even goed hebben we een enig

De laatste vrijdag van de maand,
begon, in Januari ook weer het linedance.
Meestal zo’n aantal van 14 personen,
krijgen les van Jan &Dien.
Terugkomend met deze eigenlijk
gezellige dagen die we achter ons
hadden gelaten, hebben we ook
afscheid moeten nemen, van ons aller
Kempe.
Ja, er wordt nog steeds erg veel
over hem gesproken.
Vooral de vechtlust die hij had,
tegen zijn ziekte, maar die hij helaas
eind December heeft verloren op
veel te jonge leeftijd.
Ja, deze man was een GOUWE
OUWE., voor de Vereniging en een
ieder ander.
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De mensen die dit lezen, mogen hun
zelf een pluim in de .... steken.
Bij deze krijg je die van ons.

weekend gehad en wat we zeker weer
gaan herhalen.
Eind april ging en de deuren op slot
van Het Megapunt.
Zodat een ieder aan de zomer kon
beginnen.

Mannen en de dames, hartstikke
bedankt voor alles maar weer!!!
Ja, dan denk je bij je eigen, ho, zo
kan ie wel weer, nee de verassing
werd nog groter op de zondag Na het
feest van 26-9!!!
We spreken met elkaar af om 1 uur in
de middag om op te ruimen.
Komen al varend aan, met een aantal
die bij ons hadden geslapen.

Midden in de maand juni kregen we
geheel onverwachts te horen dat
Harry & Margreeth Kruithof gingen
stoppen met het meewerken in de
recreatie groep.
Hier waren we niet blij mee, maar is
hun keuze geweest.
We danken hun voor de
medewerking, wat ze aantal jaren
hebben gedaan.
Het gaat ze goed.

SUPRISE SHOW leek het.!!
Uit hun eigen zijn deze vrijwilligers,
met de tent begonnen af te breken
in de ochtend....
Klaar was de buiten boel, nou hier
waren we heel erg blij mee.
Echt een verrassing voor ons.
De feestavond was wederom weer
geslaagd, eten perfect, muziek
Request oké,
Totaal 72 man, aantal nieuwe leden
erbij, erg leuk.
Alles goed verlopen, vrolijke noot op
de kade door shanthy koor Archipel.
Wel vraag ik aan de mensen, die hun
wel hadden opgegeven, en zonder
afbellen niet zijn gekomen, beetje
begrip, kom even u schuld betalen,
we doen wel de inkopen ervoor muziek e.d.

Begin september komen de kriebels
weer.
Alles weer schoonmaken met aantal
vrijwilligers die zich spontaan
aanmelden.
De spullen worden weer aangevuld en
de ene bespreking na de andere volgt
of we ook alles echt onder controle
hebben.
Ja, kan ik wel zeggen, gelukt..
Dan wordt er datum gepland voor de
opbouw van de tent.
Ja hoor, de vrijwilligers komen er al
aan.
Wederom altijd dezelfde, maar o,
zou niet weten om dit voor elkaar te
krijgen zonder deze mensen.
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Paasklaverjas-avond
3-4-2010 v/a 20.00 uur.
Formulier t.z.t. komen die er ook te
hangen
Inschrijving hiervoor sluit op 27 -32010 of vol=vol.

Datums voor het nieuwe
seizoen.
Elke laatste vrijdag van de maand
v/a 20.00 uur
line-dance o.l.v. Jan & Dien.

Activiteiten die in Het Megapunt
plaats vinden zijn alleen toegankelijk
voor leden en donateurs.

Kerstklaverjas-avond
19-12-09 v/a 20.00 uur.
Sluiting inschrijven hiervoor is 1212-09.!! Of vol=vol.
Kosten a 4,50 p.p.
U kunt zich op de zaterdag al
opgeven in Megapunt of d.m.v.
formulier in de natte ruimte,
deponeren in rode bus, en komt alles
goed.

Aantal leden hebben een schrijven
gehad om, met een van ons, de
bardiensten in Het Megapunt zo goed
mogelijk draaiende te houden, t/m
24 april.
Dit vanwege onverwacht opstappen
van Harry & Margreeth.
Het staat gelijk aan werk/kantine
plicht.
We roepen degene op d.m.v. lijst die
door ons is samen gesteld, zodat een
ieder ruimschoots ver van te voren
weet van hoe of wat.
De brief spreekt voor zich.
Met ingang van nieuwe seizoen is de
recreatie groep versterkt met
Anneke & Benno Vree.

Megapunt gesloten
v/a 20-12 tot 9-01-2010.

Nieuwjaarsreceptie
9-1-2010 v/a 15.30 uur. tot....

Groetjes van ons allen.

Jaarverslag
Havencommissaris
2008 - 2009
Werkplicht
De Havenwerkzaamheden worden in het
vervolg vaker gehouden, maar dan met
minder mensen.
NIEUWSBRIEF – NOVEMBER 2009
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Onnodig werk
Nog steeds zijn er leden die overmatig
veel afval in de containers deponeren.
Ook het drijfvuil moeten we laten waar
het hoort en dus niet opvissen en op de
Boulevard deponeren en dan wachten tot
iemand het verwijderd.
Vervolg op pagina 5
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Passanten
Dit Verenigingsjaar zijn er minder
passanten geweest dan het jaar er voor,
dit heeft volgens ons te maken met de
dure tijd. Wij hopen het volgende jaar
meer passanten te kunnen ontvangen.
Langer dan drie dagen weg?
U bent verplicht een briefje in de rode
bus te doen. Doet u dit niet dan is de
kans dat u box voor langere tijd
verhuurd wordt aan een ander. En hebt u
tot die tijd geen ligplaats meer in onze
haven.
Nieuwe leden
Dit jaar hebben wij weer 15 nieuwe leden
mogen begroeten.
We hadden op 28 oktober een avond
uitgetrokken om dingen uit te leggen,
over het reilen en zeilen op de haven.
Reglementen en vlag uitdeling.
4 van de nieuwe leden zijn gekomen
daarvoor mijn dank. De andere leden
lieten het af weten, ook niet afgebeld.
Is dit de toekomst? Ook wij zijn
vrijwillig bezig. Maar Ze zijn nog steeds
eerste jaar lid dus!!!!
Nieuw hek
U zult het al wel gemerkt hebben. Er is
een nieuw hek geplaatst.
Dit is het gevolg van 3 dingen.
1. Er zijn veel mensen die het hek na het
verlaten van de haven open laten staan.
Door de wind slaat het hek zo hard dicht
dat het slot hier door 4 maal per jaar
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moet worden vervangen. Ondanks de
dranger die er op zit
Er zijn toch leden die met 2 handen vol
naar de auto lopen En daarna het teveel
moeite vinden om terug te lopen om het
hek dicht te doen
Opstappers
2. Wat is dit nu weer?
Van de buiten kant van de haven komt er
een sloep binnen, l egt hem bij de invaart
neer, loopt naar het hek doet het hek
open, en laat 5 tot 10 mensen
binnen(auto’s staan op de dijk) en gaan
een dag Amsterdam pakken. Einde dag
weer terug. Vreemde mensen hebben
niets bij ons te zoeken toch?
3. Er zijn in het begin 250 sleutels aan
leden gegeven. 125 boxen maal 2.
In de loop der jaren zitten we al op 400.
Ieder jaar moeten er 20 tot 30 sleutels
bij gemaakt worden.
Dit komt door het niet inleveren bij het
opzeggen van het lid maatschap.
Ook is ons ter oren gekomen dat de
sleutels toch bij gemaakt kunnen worden.
Er zijn leden die er 3 hebben, hoe?
Verder laat ik het hier bij.
Nieuwe-Romsleutels
Ieder lid krijgt 2 romsleutels 1 zwart en
1 grijs.
Die geven toegang tot de haven en het
toiletgebouw.
Met de sleutel er in en er uit. Geen knop
meer aan de binnen zijde( denk aan
opstappers) als er mensen bij u thuis weg
gaan laat u ze ook tot aan de voordeur
Vervolg op pagina 6
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uit dus ook hier.
Bent u 1 sleutel kwijt of verloren kunt u
altijd bij de havencommissaris 1 erbij
kopen.
Leden die aan een ander, zonder bericht,
hun sleutel afgeven aan een monteur,
kennis, familie of een anderen
bijvoorbeeld, heeft een probleem. Wat?
U kunt het zelf in vullen.

Hulp
Ja. Hoe moet ik het anders noemen.
Nee steun. Dat is het. De fam. de Boer
heeft toch ook dit jaar weer hun
steentje bijgedragen. Hier voor mijn
dank. Deze zomer heeft de Heer B. Vree
(Benno) zijn hulp aan geboden. IK ben
hier heel blij mee. Alleen is maar alleen.

Verlies
Nee geen sleutel. Of toch wel? Ja wel
een sleutel. En wel een die op vele deuren
paste. Die sleutel heet Kemp. Deze
sleutel kon veel problemen oplossen. Met
techniek op de haven. Ik zeg het zo vaak
en mis het ook zo vaak. Samen denken
over de haven hoe het beter kan (wel af
en toe onder het genot van Bavaria maar
dat moet kunnen) Nu is Kemp er niet
meer, ja hij is er wel en blijft in mijn
gedachten en niet alleen bij mij, maar
ook bij veel leden. Kemp bedankt. Hannie,
Kids en kleinkinderen Veel geluk in de
toekomst.
Haven commissaris Ger Smeink
vermogen bezat om zich objectief op te
stellen, in meningen- en zaken die binnen de
vereniging leefde en plaatsvonden.
Een vermogen wat hem in staat stelde - om
vanuit zijn brede kennis in tal van zaken daar waar nodig en desgevraagd -. de
Vereniging en haar leden de helpende hand
te bieden. In de volksmond wordt vaak
gezegd, “niemand is onmisbaar”.
“Maar Kemp missen wij wel degelijk”!!

Jaarverslag
Secretariaat
2008 - 2009
Het seizoen 2008 / 2009 ligt achter ons.
Het seizoen dat in onze herinnering zal
blijven voortbestaan, als het seizoen waarin
wij afscheid hebben moeten nemen van
Keimpe Rozeboom.
Het alom gewaardeerde lid van het eerste
uur van onze Vereniging. Het lid dat bij de
leden te boek stond – en nog steeds staat onder de naam “Kemp”. Kemp die in onze
gedachte zal voortleven als een mens die het
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En ik weet zeker dat hier door veel
kennis binnen komt. Benno vast bedankt
Benno ligt in box A 2

Het onvermijdelijke cliché is vervolgens, dat
het leven verder zich aanmelden en nieuwe
leden hun plaats krijgen.
De laatst genoemde categorie bestond dit
seizoen uit vijftien nieuwe leden. Deze
voornoemde vijftien nieuwe leden waren
volgens zeer goed gebruik van de Vereniging,
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moeten nemen om leden het lidmaatschap te
ontzeggen.
Het nieuwe seizoen is reeds weer begonnen
en de Algemene Leden Vergadering is
aanstaande en wel op dinsdag 24 november,
waar u vanzelfsprekend - doormiddel van de
Convocatie - voor uitgenodigd bent.
Het is op deze ALV dat ik als Secretaris
mijn termijn van drie jaar er op heb zitten.
Dat is het moment dat je als Bestuurslid
moet beslissen of je verder gaat of er een
punt achter zet. Op basis van, voor mij
zwaarwegende argumenten – waar ik het
Bestuur van in kennis heb gesteld - en na
langdurig overwegen heb ik besloten, mij
niet herkiesbaar te stellen.

Vervolg van pagina 6
op 28 oktober jongstleden door het Bestuur
uitgenodigd voor de gebruikelijke Infoavond
in ons Clubgebouw “t’Megapunt”. Slechts vier
van de vijftien nieuwe leden waren aanwezig!
De andere elf waren zonder bericht van
verhindering niet komen opdagen, hetgeen
op z’n minst, zéér teleurstellend genoemd
mag worden.
Het Bestuur is in het afgelopen seizoen
zeven keer in vergadering
bijeen geweest om de lopende zaken te
behandelen en nieuwe zaken gestalte te
geven.
Het Bestuur heeft het afgelopen seizoen in
twee gevallen het teleurstellende besluit

Harry Kruithof, Secretaris

Van de Voorzitter
Het is weer voorbij,die mooie zomer.Want dat het een mooie zomer was staat voor de
meeste watersporters wel vast.Iedereen zal er dan ook op zijn of haar manier van
hebben genoten.De een is wat bruiner geworden dan de ander.
In de haven hebben ook in die zomerse periode de nodige activiteiten plaats gevonden
en wel door meewerkende leden.
Indien nodig werd de havenmeester bij afwezigheid voortreffelijk vervangen.
De boxnummers zijn weer opnieuw aangebracht.
Op de meldsteiger voor passanten, is een prima bord “verschenen” met het
telefoonnummer van de havenmeester en een duidelijke indeling van de haven met
boxnummers,zodat passanten snel hun box kunnen vinden.
Regelmatig werd op de steigers de aanwezige eendenpoep verwijderd.
Het “groen” op de boulevard werd vakkundig verwijderd.
Uitvoerige gesprekken werden er door Uw bestuur gevoerd met betrekking tot het
toegangshek.E.e.a heeft geresulteerd in een modern toegangshek met andere dan tot nu
toe gebruikte sleutels.
Een minder plezierige gebeurtenis was het vertrek van twee leden uit de haven i.v.m. de
“uitstraling”van de schepen.Maar helaas hoort dat kennelijk ook tot de gebeurtenissen.
Een ieder kan de boot weer klaar maken voor het volgende seizoen en mogelijk treffen
we elkaar dan op de zaterdag even gezellig bij een praatje,een drankje en een hapje.
Met vriendelijke groet,
Ruud van Zijtveld
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CONVOCATIE

Algemene Ledenvergadering
Dinsdag 24 november 2009
In het “Megapunt”. Aanvang 20.00 uur.
AGENDA
1. Opening.
2. Goedkeuring verslag ALV 26 november 2008
3. Ingekomen en uigaande stukken
4. Jaarverslagen (zie “Nieuwsbrief”)
4.1
Secretariaat
4.2
Penningmeester
4.3
Havencommissie
4.4
Bar/recreatiecommissie
4.5
Kascontrolecommissie
5. Goedkeuring Financieel en bestuurlijk beleid
6. Pauze
7. Bestuursverkiezing:
Secretaris:

aftredend volgens rooster

Niet herkiesbaar.
Vacature

8. Begroting 2009 – 2010
9. Verkiezing Kascontrole commissie
10. Rondvraag
11. Sluiting

Tijdens de vergadering is het niet toegestaan te roken
en gebruik te maken van de bar.
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Notulen: Algemene Leden Vergadering
Watersport Vereniging Weesp
26 november 2008, in Clubhuis “’t Megapunt”

Aanwezig:

R.P. van Zijtveld
H.B. Kruithof
F.H. Stropsma
H.W. Kuiper
G. Smeink

-

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Recreatie
Havencommissaris

AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening
Goedkeuring verslag ALV 27 november 2007
Ingekomen- en uitgaande stukken
Jaarverslagen (zie betreffende “Nieuwsbrief”)
Goedkeuring Financieel- en Bestuurlijk beleid
Pauze
Bestuursverkiezingen
Begroting 2008 – 2009
Nieuw Huishoudelijk- en Havenreglement
Verkiezing Kascontrolecommissie
Rondvraag
Sluiting

1.

Opening:
e

De Voorzitter opent 20.03 uur de vergadering en heet een ieder van harte welkom op de 32 Algemene
Ledenvergadering.
Hij vraagt een moment stilte in acht te nemen, voor hen die ons ontvallen zijn.
Aansluitend brengt de Voorzitter de vergadering op hoogte van de gezondheidsomstandigheden van Keimpe
Rozeboom en deelt mee dat bij thuiskomst van Keimpe - afgelopen zaterdag -, namens de Vereniging een
bloemetje is bezorgd, en wensen zijn vrouw en hem alle sterkte toe in de dagen die nog gaan komen.
Vervolgens stelt de Voorzitter de vergadering in kennis m.b.t. het opzeggen van het lidmaatschap
door het Bestuur aan een lid van de Vereniging. Hij stelt dit aan de orde omdat hij geluiden heeft
waargenomen die er op wijzen dat men het daar of wel, of niet, mee eens is.
De voorzitter vraagt daarom aan de vergadering of er in dit verband de behoefte bestaat tot het stellen van
vragen hieromtrent, en is van mening dat met dit initiatief meer duidelijkheid wordt geschapen m.b.t. de
beweegredenen van het bestuur die aan de genomen beslissing ten grondslag hebben gelegen.
Dhr. Beekvelt vraagt welk lid het betreft?
De voorzitter antwoordt hierop, dat hij het een probleem vindt om in dit soort aangelegenheden namen te
noemen. Hij is van mening dat wanneer het betrokken lid dit zelf wil, dat prima te vinden, maar is daar zelf in
het algemeen stilzwijgend over welk lid het betreft.
Dhr. Beekvelt zegt het niet gepast te vinden dat wanneer aan de vergadering wordt gevraagd of men het er
ja dan nee, mee eens is, hij het dan ook wel leuk zou vinden over wie het gaat.
De voorzitter merkt op dat het bestuur de vergadering op de hoogte kan brengen van een ontzegging uit het
lidmaatschap van een lid en doet dat dan ook bij deze, maar stelt vervolgens dat het aan het bestuur is om
een dergelijke beslissing te nemen en daarvoor geen instemming van leden hoeft te vragen, omdat het in dit
geval een opzegging van het lidmaatschap door het Bestuur betreft, waarvoor statutair geen instemming van
de vergadering noodzakelijk is.
Omdat de vergadering er op aandringt om de naam van het betreffende lid te noemen, zegt de Voorzitter dat
het hier de familie Ahrens betreft, al weet hij niet of het noemen van de naam door de betreffende familie op
prijs wordt gesteld.
De Voorzitter geeft verder aan dat de door het Bestuur genomen beslissing in deze, een zeer moeilijke- en
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teleurstellende beslissing is geweest die enige tijd in beslag heeft genomen voordat zij definitief was, mede
rekening houdend met hun activiteiten in de recreatie commissie.
Opvolgend aan diverse vraagstellingen, geeft de Voorzitter inzicht in de reden waarom hij deze kwestie
tijdens deze vergadering aan de orde heeft gesteld. Dit met name omdat door het Bestuur werd
waargenomen dat verhalen bijzijde van de ware toedracht een eigen leven dreigden te gaan leiden.
De reden voor de ontzegging uit het lidmaatschap betreft een nalatigheid, m.b.t. tot het voldoen aan de
financiële verplichtingen jegens de Vereniging. Nadat door de familie diverse keren, om voor hen moverende
redenen, met het bestuur een uitstel van betaling was overeengekomen, is op 1 november door hen tot
betaling over gegaan – naar is gebleken - doormiddel van een lening welke aan hen is gedaan door een lid
van de vereniging. Het bestuur heeft gemeend te moeten constateren dat door deze handeling het ene gat
met het andere werd gedicht dreigde te worden, en was van mening deze leden tegen zichzelf in
bescherming te moeten nemen en heeft na uitvoerig overleg moeten besluiten over te gaan tot ontzegging
van het lidmaatschap. Mede omdat het toestaan van dergelijke handelingen het scheppen van een precedent
tot gevolg zou kunnen hebben.

2.

Goedkeuring verslag ALV 27 november 2007
De Voorzitter vraagt pagina gewijs of er op- of aanmerkingen zijn?
Er zijn geen op- of aanmerkingen, en aldus wordt het verslag goedgekeurd.

3.

Ingekomen- en uitgaande stukken
Ingekomen stukken:
Afzeggingen voor deze ALV:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dhr. D. Wessel
Mevr. T. Attevelt
Dhr. T. Attevelt
Fam. Schouten
Fam. De Booy
Dhr. Boerenbach

7.
8.
9. .
10.
11.
12.

Dhr. H. Kooy
Dhr. P. de Boer
Fam. Hendriks
Dhr. R. Jongerden
Dhr. B. Ritter
Dhr. J. Voogt

Verslag van de Kascontrolecommissie, welke is ondertekend door Martin Breurken en Hans Hodde.
Uitgaande stukken:
Geen.

4.

Jaarverslagen (zie betreffende Nieuwsbrief)
De voorzitter vraagt of er eventueel op- of aanmerkingen zijn betreffende de hierna genoemde verslagen?
4.1 Secretariaat:

Geen op- of aanmerkingen

4.2 Penningmeester:

Geen op- of aanmerkingen

4.3 Havencommissaris:

Geen op- of aanmerkingen

4.4 Bar/Recreatiecommissie: Geen op- of aanmerkingen
4.5 Kascontrolecommissie:

5.

De Voorzitter leest het betreffende verslag voor en wordt verder behandelt bij
punt 5 van de agenda.

Goedkeuring financieel- en bestuurlijk beleid
De Voorzitter vraagt of iemand daarover het woord wil hebben?

Vervolg op pagina 11

NIEUWSBRIEF – NOVEMBER 2009

10

WVW – Telefoon: 0294–417366
E-mail: wvw-weesp@versatel.nl

Vervolg van pagina 10

Dhr. Beekvelt complimenteert de Penningmeester met het zeer duidelijk en overzichtelijk verslag.
De Voorzitter constateert verder geen op- of aanmerkingen, waardoor besloten wordt de Penningmeester, in
navolging van de Kascontrolecommissie, decharge te verlenen voor zijn gevoerde beleid, en bedankt de
vergadering voor de complimenten.
6.

Pauze

7.

Bestuursverkiezing
De Voorzitter vermeld dat er zich geen kandidaten hebben aangemeld, en stelt voor doormiddel van
acclamatie in te stemmen met het herkiesbaar zijn van de volgende bestuursleden.
Penningmeester:
Aftredend volgens rooster - herkiesbaar. Wordt herkozen bij acclamatie
Voorzitter Recreatie: Aftredend volgens rooster - herkiesbaar. Wordt herkozen bij acclamatie

8.

Begroting 2008 - 2009
De Voorzitter vraagt of er op- of aanmerkingen zijn op de begroting 2008 -2009. Constaterend dat er
behoudens het opsteken van een duim, er geen op- of aanmerkingen zijn en aldus instemming van de leden
is verkregen.
Aansluitend- en met referentie aan punt 7 van de agenda, m.b.t. de herverkiezing van de Penningmeester,
stelt de Voorzitter de leden in kennis van de zich voordoende situatie. Een situatie die een aantal mensen al
is opgevallen en waarover bij hem navraag is gedaan. Maar om compleet te zijn voordat er andere vragen
gesteld gaan worden, het volgende. De boot van de Penningmeester ligt niet meer op de haven omdat hij
een andere haven heeft gevonden. Ondanks het feit dat hij beseft door het voorgaande ook geen lid meer te
kunnen zijn van de Vereniging, is hij bereid zijn Penningmeesterschap voor onze Vereniging nog drie jaar
voort te zetten en heeft laten blijken dat hij dat met plezier zal doen. De Voorzitter heeft aan hem laten blijken
dat dit door het Bestuur zeer op prijs wordt gesteld en veronderstelt dat de leden dit ook op prijs stellen,
hetgeen met applaus door de leden wordt onderstreept.
De Voorzitter vervolgt met te zeggen dat het Bestuur dan ook heeft besloten dat op grond van Artikel 9 van
de statuten het lidmaatschap in deze voort te zetten, zonder afdracht van contributie. En vraagt instemming
van de leden met dit besluit, hetgeen vervolgens zijn beslag krijgt.
Dhr. Rinus van de Velden en dhr. Martin Breurken zeggen in te stemmen met deze goede beslissing van het
Bestuur. Zij wijzen er wel op dat er voorzichtig om gegaan dient worden met het toepassen van dergelijke
constructies, zodat er geen Bestuur gaat bestaan uit leden zonder vaartuig.
De Voorzitter antwoord hierop door te zeggen dat alle ins- en outs hieromtrent ten grondslag hebben gelegen
aan het weloverwogen besluit van het Bestuur in deze.

9.

Nieuw Huishoudelijk- en Havenreglement
Door enkele leden wordt gewezen op een aantal misstellingen in de vernieuwde reglementen m.b.t. het
verwijzen naar Artikelen en hun punten. Het betreft de volgende Reglementen en Artikelen.
Huishoudelijk Reglement; Artikel 8, punt 2, dient te worden ondergebracht in Artikel 12 als zijnde punt 4, en
punt 4, zal dan punt 5 gaan worden.
Haven Reglement; in Artikel 15.2 wordt tussen haakjes verwezen naar Artikel 10. Dit dient te worden
gecorrigeerd in punt 15.
Waarvan akte. Het zal worden toegepast en aan de leden bekend worden gemaakt.
Dhr. Martin Breurken vraagt zich af of het bestuur gerechtigd is om een boete van € 45,00 op te leggen zoals
in Artikel 13, 13.4 van het Haven Reglement wordt omschreven.
Wanneer de leden de voorgelegde nieuwe reglementen goedkeurt, is het Bestuur daartoe gerechtigd.
Behoudens de aan te passen Artikelen en punten, gaan de leden akkoord met de nieuwe reglementen.
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10. Verkiezing Kascontrole Commissie
Martin Breurken treedt af volgens rooster.
e
Hans Hodde gaat voor een 2 termijn.
e
Douwe de Jong wordt lid voor een 1 termijn (was reserve lid).
Martin Breurken wordt met instemming van de leden, nieuw reserve lid.
11. Rondvraag
Dhr. Henk van de Velden zegt dat er per 1 januari 2009 geen vuilwater op het oppervlaktewater geloosd mag
worden en dient elke vereniging met meer da 50 boten, over een afzuiginstallatie te beschikken. Zijn vraag is
of wij al zoiets hebben?
De Voorzitter antwoord hierop dat wij nog niet over zoiets beschikken, Dat heeft oorspronkelijk wel in de
begroting gestaan om wanneer je er voor dient te zorgen dat er een dergelijke installatie aanwezig moet zijn,
er dan ook voor te kunnen zorgen dat deze er komt. Hij heeft per e-mail het Watersportverbond verzocht om
nadere informatie hieromtrent. Hij vervolgt door te vertellen dat de mogelijkheid niet is uitgesloten dat wij
gebruik kunnen maken van de vuilwaterpomp die bij Watersportvereniging De Vecht staat. Hiervoor dient dan
een overeenkomst te worden gesloten tussen de beide betreffende verenigingen. Een dergelijke
overeenkomst is dan voldoende om aan te geven dat je aan de gestelde verplichtingen, in het voorzien van
een mogelijkheid tot het innemen van vuilwater, hebt voldaan.
Dhr. Rinus van de Velden merkt op dat een dergelijke overeenkomst alleen kan worden gesloten tussen twee
verenigingen die direct naast elkaar liggen, hetgeen in de algemene maatregelen van bestuur is opgenomen.
De voorzitter zegt dat hij dit heeft opgevraagd en aan hem is te kennen gegeven dat het tot de mogelijkheid
behoort zelfs binnen een cirkel van dertig kilometer.
Volgens dhr. Rinus van der Velden is dat niet het geval en stelt dat het zelfs niet is toegestaan in een cirkel
van drie meter, en zegt dat zij direct aan elkaar moeten liggen.
De Voorzitter zegt dat het Bestuur bezig is om hieromtrent volledige informatie te verkrijgen. En te handelen
op punten daar waar het volgens de wet noodzakelijk is.
Dhr. J.G. Silleman Sr. vraagt of de elektrarekening in het vervolg gespecificeerd kan worden?
De Penningmeester zegt dit geen enkel probleem te vinden en zal in het vervolg de begin- en eindstand
vermelden.
Dhr. Herman Broekema vraagt omtrent het roken in de kantine, dat als er controle komt en er bekeurd wordt,
wie dat betaald?
De Voorzitter brengt hem op de hoogte van een lijst die op de bar van het Clubhuis aanwezig is en waarop
de rokers doormiddel van een handtekening te kennen geven zich mede aansprakelijk te stellen voor een
eventuele bekeuring die zou kunnen worden opgelegd.
Dhr. Bertus van Gent zegt bij de familie Toen te zijn geweest welke te kennen heeft gegeven donateur te
willen worden.
Toegezegd wordt dat dit zal worden geregeld.
Dhr. Gerrie Beekvelt vraagt of er uitleg kan worden gegeven aan de status van een donateur ten opzichte
van een lid, van de vereniging? Hij vraagt waar een donateur recht op heeft.
De Havencommissaris antwoordt hierop met te zeggen dat hij mag deelnemen aan de te houden festiviteiten.
En donateurs hebben eveneens toegang tot de ALV, en worden hiervoor ook uitgenodigd middels het
Cluborgaan, maar zij hebben geen stemrecht.
Dhr. Gerrie Beekvelt zegt dat door hem bedoelde donateur geen Nieuwsbrief heeft ontvangen.
De Havencommissaris en de Secretaris zeggen toe dit na te zulle trekken, en er voor zorg te dragen dat zij in
het vervolg een Nieuwsbrief zullen ontvangen.
De Voorzitter sluit om 21.55 uur de vergadering en bedankt een ieder voor hun aanwezigheid en de bijdrage
aan deze vergadering, en wenst een ieder wel thuis.

De Voorzitter:

De Secretaris

R.P. van Zijtveld

H.B. Kruithof
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