Notulen
Algemene Ledenvergadering van de Surfclub Ter Aar, gehouden op zondag 1
maart 2015 in het clubgebouw van de vereniging.
Opgetekend door secretaris: Cees van Dongen
Aanvang: 12.05 uur.
1.

Opening.
Harry heet de aanwezigen welkom. (21 stemgerechtigde leden inclusief bestuur)
Bericht van verhindering; Fam Genuit, Ariane van Opzeeland, Fam vd Hoorn-Engele,
Fam. Vaneman
Volmacht verlening:
Agenda wordt goedgekeurd.
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Ingekomen stukken en mededelingen.
Ingekomen stukken: Geen
Mededelingen: Geen
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Notulen van de Ledenvergadering, jaar 2014
Bemerkingen: Punt 3 jaar verwijzing 2012 moet 2013 zijn.
De notulen worden door de vergadering geaccordeerd.
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Samenvatting van het afgelopen jaar door de voorzitter.
Onze club heeft een seizoen achter de rug waarin veel is gebeurd.
Hierbij een globaal overzicht.
Het surfseizoen is gestart met een HWS wedstrijd welke traditioneel prima bezet is
met 45 deelnemers. Geslaagd weekend van Ter Aar met toch best wel weer verrassend
veel deelnemers. Er is op 22 juni een fiets sponsortocht geweest van de Rabobank.
Mede door het mooie weer was het zeer geslaagd. Al moet wel gezegd dat het heel
moeilijk is wat je hiervoor moet inkopen. Dit jaar is gevraagd ons weer in te schrijven
voor 28 Juni. De clubwedstrijden worden nog steeds niet geweldig bezet. Voor dit jaar
is geopperd om minder clubwedstrijden te gaan varen. Maar daarentegen meer de
vleugels uit te slaan en meer buiten de deur te gaan varen. Ideeën en een concreet plan
voor grootwater varen is al in uitvoering voor dit jaar. IJspegeltrofee als afsluiting van
het seizoen was weer prima bezet met veel deelnemers van buiten.
Het gaat goed met onze club in financieel opzicht al komen er toch wel structureel
hogere kosten op ons af. Daarom zal in deze vergadering een geringe contributie
verhoging voorgesteld worden. Het clubmateriaal is prima in orde en waar nodig
wordt aangevuld en door Mark onderhouden. Het afgelopen jaar is hiervoor gebruik
gemaakt van de 2.500,- euro geschonken door het Rabo stimuleringsfonds.
Zo zijn er o.a. voor de trainers en wedstrijdleiders waterdichte pakken aangeschaft.
We hebben sup paddels aangeschaft om bij weinig wind de lessende kinderen meer
fun te bieden op het water.
Met de nieuwe bestuursleden zijn er best wel veranderingen ingevoerd. Andere
mensen, andere ideeën. Altijd goed, dit houd ieder scherp. We zijn een bestuur
aansprakelijkheidsverzekering aangegaan. We hebben het plan opgevat om af te
stappen van de barbonnen. Hiervoor is een nieuw systeem opgestart en bij de
nieuwjaars bbq ingevoerd.

Pagina 1 van 11

De jeugd heeft de toekomst en hebben we het enthousiaste plan opgevat om Jari en
Rick de gelegenheid te geven om een windsurf instructeur opleiding te laten volgen
vanuit het Verbond.
Er is trainersoverleg geweest en zal een vervolg krijgen. Zo als het er nu uitziet
worden de avonden weer bezet met trainers en walkant bezetting. Al zullen de
avonden wel wat gaan verschuiven.
Er zijn veel fysieke uitvoeringsplannen geweest. Er is een container geplaatst voor de
lesplanken met tuigage. Dit is een groot voordeel en gemak wat alleen maar optimale
lesmogelijkheden oplevert.
Langs het pad voor de plankenstalling hebben we een drainage strook gemaakt om het
water hier weg te houden. Achter en in het aloah hok zijn ophoogwerken uitgevoerd.
Vervelend was de poging tot diefstal van de motoren. Een motor is bij de poging
dusdanig beschadigd dat we onze reparateur Verschuur hebben ingeschakeld. Hierbij
hebben we betrokken de door het seizoen slepende probleem welke verschillende
trainers hebben met het optimaal functioneren hiervan.
Er worden wat plannen gevat om het clubgebouw wat meer een jeugdhonk te laten
worden. Baraanpassing en een zithoek moet meer het gevoel van een home voor de
jeugd gaan worden.
Na veel overleg is nu eindelijk het plan van de gemeente om het dek van de steiger te
gaan vernieuwen.
De winter kaartclub elke laatste vrijdagavond van de maand draait nog steeds.
Het afgelopen jaar hebben we weer enkele keren een groep schoolkinderen les mogen
geven.
Persoonlijk blijf ik namens de club betrokken bij de overleg werkgroep met het
Hoogheemraadschap. Hierbij gaat het heel breed over water kwaliteit, inrichting van
de plas en oevers.
Heel prematuur, maar ik wilde jullie dit melden, dat er lange termijn ontwikkelingen
zijn aan de natte kant van de paradijsweg. Hier zou mogelijk een watersportlocatie
kunnen komen voor zeil en surfvereniging met haven.
Aan het eind van mijn overzicht wilde ik ieder die op welke wijze dan ook zijn of haar
betrokkenheid bij de club heeft getoond, hartelijk danken.
Bar medewerkers, Marian / Joop, Saskia kalender, Trainers begeleiders,
Klussenmannen
Allen zijn ze hard nodig om onze club te laten zijn wat het nu is.
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Regelgeving, vergunningen en gemeentelijkezaken.
IVA certificaat en Sociale Hygiëne
Harry vraagt aandacht voor dit punt. Een oproep onder de leden voor met name het
behalen van het diploma Social Hygiëne. De kosten voor volgen van deze cursus zijn
voor rekening van de surfclub.
Gemeentelijk subsidie
Subsidie van de gemeente 2015 is reeds gestort en is dit jaar €1710. Waarvan ruim
€700 waarderings-subsidie
Gemeentelijk onderhoud
Er zit schot in het verhaal voor de vervanging van de steiger. Naar het zich laat
aanzien zal dit voorjaar het dek worden vervangen.
Vergunningen
Wij hoeven voor het WvTA geen aparte vergunning meer aan te vragen. Volstaat met
een melding van de datum in november.
Martien komt met de suggestie om te zien of we aanspraak kunnen maken van de
gemeentelijke subsidiepot voor het opruimen van zwerfafval. @bestuur
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Financiële zaken
A- verslag inkomsten / uitgaven 2014 *
Cees doet verslag en geeft toelichting op de cijfers. Het overzicht is samengesteld
uit de jaarstukken aangeleverd door J. Turk. De cijfers laten zien dat er een ruim
6000 euro positief is gedraaid afgelopen jaar (de afschrijvingen niet meegerekend),
dit met name veroorzaakt door de ontvangen sponsorgelden van de Rabobank.
De kantine opbrengsten zijn ook gestegen door met name de
Rabofiestsponsortocht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er een lichte stijging
te zien valt bij de inkopen. Voor de opslag van ons Techno materiaal is
geïnvesteerd in een 20ft container.
B- begroting 2014 *
zie ook uitleg financieel verslag.
De begroting volgt min of meer de lijn van de uitgaven 2014. De post contributie
leden en kluisjesverhuur zijn voorzichtig begroot. De verwachting is dat er een
terugloop zal zijn in het aantal leden. De posten die er uitspringen zijn
surfmateriaal (€2500) Dit behelst een voorstel van het bestuur te investeren in
nieuwe kinder tuigage (3 maal 3.5m2) en eventuele reparatiepost surfmateriaal,
Daarnaast is er een voorziening opgenomen voor de BB motoren. De post
sponsoring/donaties staat op €200. Wij gaan echter proberen het één en ander
binnen te krijgen van het Schipholfonds, de Meerlanden, en wellicht van de VSB.
C- vaststellen contributie 2014
Het bestuur stelt voor de lidmaatschap contributie iets te verhogen. Laatste
verhoging is in 2009 doorgevoerd. Het jeugd tarief zal stijgen van €42,50 naar
€45,00 en Senioren (vanaf 18jaar) van €55 naar €60. Als reden voor deze stijging
van ongeveer 6% wordt aangevoerd worden dat de afdracht naar het verbond
gestegen is met 27%.
Contributie gelden voorstel 2015:
Jeugd €45,00
Gewone leden (>=18jr) €60
Aspirant leden (inclusief lesmateriaal) €125
Lesmateriaal van €100 naar [1e jaars €125, 2e jaars €150, 3e jaars €175, 4e (>=)
jaars €200]
Kluisjes verhuur ongewijzigd
Dit voorstel wordt door de ALV goedgekeurd.
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D- verslag kascontrolecommissie
Sebastiaan van Grasstek doet verslag van de Kas commissie. Sebastiaan en Henk
Stoltenborg zijn bij Marian langs geweest om de boeken te controleren. Vanuit het
bestuur was Cees daar bij aanwezig. Sebastiaan geeft uitleg over de bevindingen.
Het financieel overzicht en de begroting 2015 zijn doorgenomen en aan de hand
enkele steekproeven de boekhouding ook nagelopen. De commissie heeft geen
vreemde zaken kunnen vinden. Alles ziet er goed verzorgt uit en is door de
commissie goed bevonden. De kas commissie verzoekt dan ook decharge te
verlenen aan het bestuur en de penningmeester. De vergadering gaat hiermee
akkoord
E- benoeming kascontrolecommissie
Sebastiaan van Grasstek neemt afscheid van kascommissie. Pierre Wichers meldt
zich aan voor deze taak.
Henk Stoltenborg zal samen met nieuw gekozen lid Pierre de
kascontrolecommissie gaan bemannen.

Marian wordt hartelijk dank gezegd voor het werk verricht in het afgelopen boekjaar.
Een bos bloemen wordt haar tijdens de vergadering uitgereikt. Marian geeft te kennen
nog een jaartje de financiën te willen behartigen.
Mark: Vraagt of er aan de liquide middelen een plafond zit? Maw kan en willen we
dit onbeperkt laten groeien. De voorzitter beantwoordt deze vraag. In de statuten is
hierover niets opgenomen. Voor een gezonde financiële positie wordt voor
verenigingen vaak een factor 1,5 a 2 maal de contributie inkomsten aangehouden. Hier
zitten we ruim boven. Het bedrag lijkt wellicht veel maar als bv de plankenstalling
vervangen moet worden heb je daar zomaar €25.000 voor nodig
Mark: Vraagt naw van de contributie verhoging, wat krijg je als lid er voor. Van uit de
vergadering worden allerlei zaken genoemd zoals veel evenementen en de
accommodatie. Verder kun je het zien als kleine (niet toereikende) compensatie voor
de ledenafdracht aan het Watersportverbond

Pauze 13:05 - 13:35
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A.) Verslag wedstrijd en trainingcommissie.
Robin doet verslag.
Verslag Trainingen
Als we terug kijken op de lessen van 2014 dan kunnen we zeggen dat we in de zelfde
lijn zijn gebleven als in 2013, dat wil zeggen, De dinsdaggroep erg goed bezocht, de
woensdag groep met een gemiddelde van 10 a 15 surfers ook redelijk goed bezocht, en
dan de donderdag nog.
De afgelopen jaren hebben we gezien dat er een dalende lijn is geweest in de opkomst
van de donderdag groep. Dit was en blijft de avond voor mensen die graag stappen
willen maken richting, en in het wedstrijd surfen. We hebben gezien dat veel van de
jeugd is gestopt vanwege studie, maar dat er ook mensen van de woensdag niet door
wilden stromen naar de donderdag groep omdat ze geen wedstrijden willen varen.
De indeling in het seizoen 2015 gaat er een stuk anders uit zien wat betreft trainers en
niveau op de verschillende avonden. Zoals velen weten was de indeling als volgt:
− Dinsdagavond, Beginnerslessen onder leiding van Martien, Cees, Harrie en
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Harry en Rick Oostendorp
− Woensdagavond, Gevorderden lessen onder leiding van Nick en Ronald v/d
Poel en Robin
− Donderdagavond, Wedstrijdtraining onder leiding van Maurice en Stefan
Dit was de indeling van de afgelopen jaren, maar er gaat het een en ander veranderen.
Hierbij deel ik mede dat ik ga stoppen als trainer bij Surfclub ter Aar. Ik heb een aantal
jaar met veel plezier les gegeven, maar merkte de laatste 1 ½ jaar dat het meer als een
verplichting begon te voelen dus daarom heb ik besloten te stoppen als trainer en het
stokje over te dragen aan iemand anders. Ook Stefan heeft laten weten weinig tot geen
tijd meer te hebben voor de lessen op de donderdag. Dit is in verband met de
ijzerwarenzaak die hij van zijn ouders over wil gaan nemen in de toekomst. Dit maakt
dat de indeling qua trainers dit jaar het volgende wordt:
− Dinsdagavond, Gevorderden lessen onder leiding van Martien en Maurice.
− Donderdagavond, Beginnerslessen onder leiding van Cees, Harry, Harrie,
− Woensdagavond, Wedstrijdlessen onder leiding van Nick en Ronald v/d Poel
Rick en Jari volgen dit voorjaar de cursus tot Surfinstructeur en zullen dit seizoen mee
gaan draaien op de dinsdag- en donderdagavond.
We hopen met deze bezetting de lessen gewoon voort te kunnen zetten zoals we
gewend waren en dat we hopelijk weer een vollere wedstrijdtrainingsavond te krijgen.
Harrie merkt op dat er voor dinsdagavond nog geen walkaptein is.
Mark wil helpen bij het optuigen bv voor de eerste 4-5 weken.

Verslag wedstrijden
Afgelopen seizoen hebben we weer een hoop wedstrijden gehad.
Al jaren is het een traditie dat de eerste Holland windsurfing gehouden wordt bij ons
op de club en dat is in 2014 wederom gebeurd.
Met een opkomst van 45 mensen en mooie omstandigheden kunnen we terug kijken
op een mooi begin van het wedstrijd seizoen. De opkomst van deze wedstrijd
resulteerde er wel in dat er veel mensen op de weg moesten parkeren.
Zoals ieder jaar hebben we natuurlijk ook de strijd tussen leden binnen onze club met
onze eigen wedstrijden. Dit jaar stonden er weer 8 op het programma waaronder
normale en 2 en 3 uurs wedstrijden. Wat betreft deze wedstrijden kunnen we melden
dat de opkomst laag was met een gemiddelde van ongeveer 10 personen.
Het Weekend van Ter Aar was zoals ieder jaar ook weer een feest. Met 36 deelnemers
hadden we weer een mooi wedstrijd veld. Met lichte omstandigheden en een zonnetje
was het lekker vertoeven op het water. Op de kant was er ook veel gezelligheid. Het
rad van avontuur en de tombola verliepen vlot.

Eens in de 2 jaar organiseren we met hulp van Surfclub Alphen een toertocht. Dit jaar
ging deze van ter aar naar Alphen. Het was niet duidelijk of de wedstrijd door kon
gaan omdat er weinig mensen van het bestuur aanwezig waren, maar door het
fantastische werk van Maurice heeft het evenement toch plaats kunnen vinden en is het
weer een geslaagd evenement geworden.
Het junior senior evenement was dit jaar een groot succes. Met 27 deelnemers en
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genoeg wind is weer een leuke strijd geweest op het water.
November, de ijspegelbokaal. Met zeer zachte omstandigheden en een deelnemersveld
van 28 deelnemers is het weer een mooi evenement geworden. Opmerkelijk was dat er
zeer weinig mensen van Ter Aar op het water stonden.
Afgelopen seizoen hebben we ook geprobeerd de Kona klasse ruimte te geven in onze
grotere evenementen. Ze waren zeer enthousiast, maar we hebben uiteindelijk maar 1
kona op het water gehad en dat was tijdens het Weekend van Ter Aar.
Dit was het wat betreft 2014. Hopelijk word 2015 een jaar waarin de clubwedstrijden
weer wat drukker bezocht worden en we met de club weer een stapje vooruit gaan.
B.) Aanvullend neemt Rob ook het woord.
Terugkijkend op jaar 2014 is gebleken dat de donderdagavond (wedstrijdgroep)
structureel matig tot slecht is bezocht, in sommige gevallen 1 a 2 personen op een
avond. De afwezigheid van deelnemers zal ongetwijfeld met goede redenen zijn
geweest, maar het draagt natuurlijk niet bij tot de nodige groepschemie, uitdaging, het
leren van elkaars fouten en het boeken van progressie. Daarnaast is het voor de
trainers, die hun spaarzame vrije tijd aan de trainingen besteden, niet leuk als er zo
weinig interesse wordt getoond.
De overige avonden waren wel goed bezet dus wat zou de reden kunnen zijn dat de
jeugd niet kiest voor de wedstrijdgroep.
-

Angst voor het onbekende?
Geen interesse voor wedstrijdtraining?
Gebrek aan informatie wat het allemaal inhoudt?

Dit wil niet zeggen dat we het als club "slecht" doen! Integendeel!
-

We zijn de enige surfclub waar 3 avonden les wordt gegeven met een, normaal,
goede bezetting aan cursisten.
We hebben een prachtige inventaris van complete Bic-Techno sets en
beginnersmateriaal.
We hebben ook voor komend seizoen voor elke avond een koppel gemotiveerde
trainers.
Jari en Rick volgen als eersten van de club een cursus tot windsurfinstructeur.

Kortom... we hebben alle ingrediënten in huis.
Naast de matige opkomst tijdens de wedstrijdlessen was er ook voor, zowel de STA
clubwedstrijden als de HWS wedstrijden, weinig tot geen animo vanuit de jeugd.
Toch willen we kijken of we de jeugd kunnen overreden om eens een clubwedstrijd
te varen, eens en HWS wedstrijd te varen en/of ze enthousiast te krijgen voor het
wedstrijdsurfen in de Bic-Techno klasse. Hoe?
-

Goede informatie aan de jeugd wat ze kunnen verwachten tijdens de wedstrijdles.
Plaatsen van een evenementenoverzicht op een duidelijke plaats in het clubhuis
Met een overzicht van clubwedstrijden, HWS, overige wedstrijden en andere
surfgerelateerde mededelingen.
De jeugd de mogelijkheid bieden tot gebruik/vervoer van clubmateriaal naar,
in eerste instantie, HWS wedstrijden tegen een geringe vergoeding.
Mogelijk een presentatie van Robbert-Jan van Velzen (coach Techno-selectie) wat
de BIC techno-klasse inhoudt.
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We hebben Maurice van Grasstek onze ideeën voorgelegd en hij reageerde direct zeer
enthousiast en hebben hem bereid gevonden om jeugdleden, die een HWS wedstrijd
willen varen, met zijn aanhanger te vervoeren naar de desbetreffende locatie en
natuurlijk weer terug te rijden naar de club.
De clubleden die gebruik willen maken van een Bic-Technoset kunnen dit huren tegen
een vergoeding van € 15,== per keer. Een brandstofvergoeding voor meerijden samen
te bepalen en te betalen aan Maurice.
Omdat er zo'n groot aanbod van STA clubwedstrijden (buiten de HWS wedstrijden)
was en de geringen animo hebben we besloten op het aantal STA wedstrijden terug te
brengen tot 5. De data staan in de kalender
Ook is het idee ter tafel gekomen om de club op zondagen open te doen zodat iedereen
voor een gezellige dag en te surfen kan komen aanwaaien. Dit idee is natuurlijk heel
leuk, maar valt of staat met vrijwilligers die zich geroepen voelen om zich te melden
om samen te bekijken of dit/wat er haalbaar is. Zoals Robin aangaf... Op zondag zie je
weinig mensen op de plas surfen en daarom is idee geopperd om te kijken of we een
webcam kunnen plaatsen waardoor men via internet direct kan zien of er meerdere
surfers zijn. Dit gaan we bekijken of dit haalbaar is, maar als er ideeën zijn dan horen
wij deze graag.
Er zijn nog meer ideeën maar laten we eerst proberen of we dit van de grond kunnen
krijgen en daarbij kunnen we elke hulp hard gebruiken.
Wil je niet in het bestuur maar heb je toch het gevoel dat je wat extra voor de club wilt
betekenen... laat dit dan weten. Er is genoeg te doen.
Sebastiaan; Zou graag een touwtrekker vanuit het bestuur/commissie willen zien die
dat zou willen organiseren/netwerken (spin in het web). Menno en Rob willen deze rol
oppakken.
Mark meldt zich aan als vrijwilliger voor het openen van het clubgebouw op zondag.
8

Verslag evenementencommissie (was jeugdcommissie)
Harry doet verslag:
Onze club kent geen jeugdcommissie meer maar hebben we het meer gezien in een
evenementencommissie. Dit kan roulerend of vanuit persoonlijk initiatief als
evenement / project worden opgepakt.
Dit kan zijn het weekend van Ter Aar. De Rabo fietssponsortocht organiseren.
Of een winter bbq. Elk initiatief zullen we waar mogelijk van harte ondersteunen.
Voor dit jaar (met Pinksteren) hebben Saskia en Pierre het initiatief genomen enkele
dagen met de jeugd of wie ook wil op groot water te gaan varen. Het bestuur vindt dit
een prima initiatief en kan alleen maar bindend werken.
Pierre geeft een nadere toelichting over dit initiatief. We gaan met 15 deelnemers, met
voldoende ruimte voor de trailers, tenten ed. 5-6 extra. Vd Berg heeft aangeboden om
de demo trailer mee te geven.
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Verslag onderhoudscommissie
Cees doet verslag.
Afgelopen jaar is er veel werk verzet door de diverse leden. De volgende zaken zijn
aangepakt.
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Meest in het hoog springende is wel de aanschaf en plaatsing van de 20 voets zeecontainer.
Met name Harry en Cees hebben zich hiervoor ingespannen. Plaatsing is gesponsord en
verzorgd door het bedrijf van Vliet.
Cees heeft de stellingen gelast die het mogelijk maakt om de inrichting aan te passen naar de
behoeften van het moment.
De huidige inrichting van de zeecontainer biedt ruimte voor de stalling van 18 Technoplanken, de gieken, zeilen, vinnen, mastvoetjes en de vorig jaar aangeschafte sub-paddles.
De verlichting voor in de container en achter in de plankenstalling is aangepakt door Robin.
De stroom voorzienig zelf levert momenteel nog een probleem wat nu nog aangepakt moet
worden.
Er wordt een nieuwe groepenkast geplaast in het clubgebouw (volgende week) en daarmee
ook de installatie veilig gemaakt.
Drainage werkzaamheden zijn opgepakt door Harry, Harrie, Cees en Robin. Graven van een
afwateringssysteem langs de plankenstalling, die gevuld is met een draineerslang en grofgrind. Hierdoor hebben we het afgelopen jaar geen zwembad meer gezien na een fikse
regenbui.
Ophogen van het straatwerk achter het stenengebouw en tevens het weer opheffen van de
verzakking van het Aloha-hok. Door Harrie, Cees. 2 kuub zand is niet genoeg gebleken en er
rest dit jaar nog het één en ander aan straatwerk te doen.
Douchwerkzaamheden. Er is een nieuwe douchwant geplaatst en voorzien van tegels. Eén en
ander uitgevoerd door Robin en Harry.
De steiger is vorig jaar met 2 hogedruk reinigers schoongespoten. Door Marc, Cees en Harrie.
Johan heeft de meeste rotte delen van de steiger aangepakt. We wisten natuurlijk al hoe slecht
de steiger was maar als je zo bezig bent zie je die delen nog veel beter. De vervanging van het
dek staat dit voorjaar op de planning, en dat is goed nieuws!
Er heeft het nodige snoeiwerk plaats gevonden door Marc.
Zoals jullie weten is er een poging geweest om de motoren te stelen. Dit heeft niet alleen
schade opgeleverd aan één van de motoren maar ook aan de boten. Gelukkig zijn we goed
verzekerd en is de schade uitgekeerd. De reparatie acties zijn ingang gezet. De boten zijn al
aangepakt door Martien de motoren door Verschuur.
Onderhoud clubmateriaal zoals de zeilen was weer in de goede handen van Marc. Er viel
weinig te repareren in 2014.
Vergadering besluit om deze investering (trapeze lijnen 5 stuks, trapezes 5) Uitwerken in het
trainersoverleg. Mark aanschuiven traineroverleg.
Schoonmaak kantine heeft plaast gevonden in November daarvoor waren Greet, Mary, Sylvia,
Ariane, Harrie, Cees, Rob, Robin gecharterd.
Boten en motoren schoonmaken ook in november. Uitgevoerd door Harry, Harrie, Jari, Johan,
Nick, Martien, Cees, Rob
Voor dit jaar staan er een aantal zaken op de rol.
Bar van de kantine. Hier voor zijn er een aantal ideeën geopperd en er is ruimte in de
begroting gereserveerd om dit te kunnen realiseren. Er zijn een aantal leden benaderd om dit
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op te pakken Robin, Sebas K en Harry. Plan van aanpak.
Er wordt ook nagedacht over de vloer, om hier een nieuwe coating aan te brengen.
De BB motoren zijn niet altijd betrouwbaar geweest afgelopen jaar. De afstelling van de
carburateurs en ontsteking in september kwam eigenlijk te laat. Het probleem van stilvallen
van de motor was weliswaar verholpen, maar daar hadden de trainers geen baat meer bij
omdat het lesseizoen al bijna ten einde was. Robin en Cees zijn naar Verschuur geweest en
hebben een actieplan opgesteld. plan A en plan B.
Plan A houdt in dat nadat de BBmotor gerepareerd is er een middag gepland wordt om met
name de voor- en achteruit instelling uit te proberen Als dit nog niet het gewenste resultaat
oplevert stappen we over op plan B.
Plan B houdt in dat er een 10pk Suzuki met injectie door Verschuur geplaats zal worden achter
de boot. Deze kunnen we dan een middag uitproberen. De ervaring zal dan leren of dit een
verbetering is.
Sebastiaan heeft de mening dat we als club een oplossing moeten vinden voor dit slepende
probleem waarbij de veiligheid op de eerst plaats komt. In de planning is het belangrijk dat er
betrouwbare motoren beschikbaar zijn voor de eerste HWS/STA wedstrijd.
De teneur van de vergadering in deze kwestie is dat de negatieve spiraal waarin we vorig jaar
terecht kwamen doorbroken dient te worden en weer met een positieve kijk naar gekeken
wordt. De vergadering gaat akkoord met het voorgesteld plan van aanpak en Verschuur de
kans te gegeven om te bewijzen dat de huidige motoren goed kunnen functioneren.
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Verslag kantine/barcommissie.
Stefan doet verslag.
Dit seizoen hebben we een paar mooie evenementen gehad zoals de Rabobank fietssponsor
tocht waar wij als start/stempelpost waren opgesteld.
De inkopen voor een dergelijk evenement waren lastig in te schatten maar in combinatie met
het weekend van te aar was dit goed te doen. We weten nu in ieder gaval wat de behoeften zijn
tijdens een dergelijk evenement buiten het surfen om.
Voor de club evenement heeft Saskia de barbezetting voor haar rekening genomen, om zo er te
voor zorgen dat er tijdens de club webstrijden en andere evenementen een goede bezetting
was.
Ook dit jaar is de Kaartclub buiten het surfseizoen gebruik blijven maken van ons clubhuis,
waaruit we toch een aardige bar omzet buiten het actieve surfseizoen.
De veranderingen voor het komende seizoen:
De prijzen aan de bar zijn aangepast conform de prijsstijgingen in de inkoop van de producten
en het gebruik van een stempel kaart bij de bar. prijsstijging: Bier naar € 1.50 en patat naar €
1.50
Over de stempelkaart: deze is in het leven geroepen om zo van het “op rekening bonnetjes
systeem “ af te komen wat altijd een administratieve rompslomp gaf en hier en daar het te lang
open blijven staan van bonnen aan de bar.
De stempelkaart gaat als volgt in zijn werk: je kan voorlopig 2 soorten kaarten kopen: van 10
en 20 Euro wanneer deze is aangeschaft is het jouw eigendom en dien je er zelf voor te zorgen
dat je hem steeds mee neemt naar de club als je iets te drinken of te eten wilt kopen, wanneer
je iets koopt wordt dit van je kaart afgestreept, wanneer je totaalbedrag van je kaart verbruikt
is kun je weer een nieuwe aanschaffen. Het laten opschrijven van consumpties op een bonnetje
is niet meer mogelijk, de opties waar nu uit gekozen kan worden zijn: Direct Contant betalen
of een stempelkaart aanschaffen van 10 en 20 euro.
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Bestuursverkiezing,
Aftredend en herkiesbaar: Harry Egberts. Geeft aan nog 2 jaar door te willen gaan.
Aftredend maar niet herkiesbaar zijn: Robin Koeleman en Stefan Oostendorp
De voorzitter memoreert in zijn dank woordje richting Robin zijn jaren lange inzet
voor de club. Eerst in de Jeugdcommissie en de afgelopen 2-jaar in het bestuur.
Daarnaast heeft Robin samen met Nick een aantal jaren de surfles-woensdagavond
verzorgd. Ook in de onderhoudscommissie heeft Robin zijn steen bijgedragen, zoals
de douche opknappen, kantine- en ook boten schoonmaken en laatst nog de verlichting
aanleggen. Het bestuur vindt het erg jammer dat Robin er uitstapt maar is wel blij dat
hij beschikbaar is voor inval bij de surflessen.
De voorzitter dankt Stefan zijn positieve en kritisch inzet binnen het bestuur en vooral
ook het laatste jaar in de barcommissie en als trainer op de donderdagavond. Ook voor
hem geldt dat 2 jaar in het bestuur eigenlijk te kort is.
Als dank voor de bewezen diensten binnen het bestuur worden Robin en Stefan een
waardebon aangeboden.
Bestuursverkiezing
Het bestuur heeft Albert van den Berg en Menno de Keijzer bereid gevonden aan te
schuiven aan de bestuurstafel.
Tegenkandidaten voor de (her) te benoemen bestuursleden hebben zich bij de
secretaris niet kenbaar gemaakt. Met instemming van de vergadering worden beide
mannen gekozen als nieuwe bestuursleden.
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Wat nog ter tafel komt.
Marian wordt nogmaals bedankt voor haar werkzaamheden.
Stefan’s taak voor de bevoorrading van de kantine is nu ook vacant. Oproep naar de
leden om deze taak te willen oppakken. Voorlopig zullen Harry en Cees dat regelen.
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Rondvraag.
Robin van Wijngaarden; Bijdrage aan de veiligheid. Inzet van portophones. Maurice
meldt dat dit in het trainersoverleg al besloten is om dit aan te schaffen.
Mark vd Boogaard; In de agenda staan 2 maal de opendag. Na discussie wordt
besloten om toch twee maal de opendag te houden.
Rob Vink; Is het een idee om de verplichting voor afmelden bij het niet komen op
draven bij les of trainingsavond. Dit idee is al eens eerder uitgeprobeerd. De
beginnersgroep worden vaak begeleid door de ouders en die melden het veelal wel. De
oudere jeugd komt alleen en die hebben niet de discipline om dit te doen.
Rob vindt het initiatief van Pierre en Saskia geweldig en biedt een BBQ aan voor de
deelnemers.
Saskia; Trainingskosten. Zit daar een waarborg in dat de leden die hiervan
gebruikmaken ook daadwerkelijk iets daarvoor terug doen. Bv 1 seizoen lesgegeven.
Het bestuur beantwoord dat er nergens voor getekend is, maar dat dit tav de cursus
surfinstructeur wel tegen de beide jongens is gezegd.
Johan vd Lippe; Zo’n waarborg is natuurlijk ook afhankelijk van de toekomstplannen
van de cursist.
Sebastiaan v Grasstek; Telkens lastiger om aan de vrijwilligers te komen. Vraagt het
bestuur om bv middels een aanpassing van bv het hh reglement dit verankeren. Hij
verzoekt het bestuur de diverse mogelijkheden te evalueren om de niet actieve leden
actief te maken. De voorzitter meldt dat dit punt al heel lang de aandacht heeft van het
bestuur maar dat een passende oplossing nog niet is gevonden.
Harrie; Merkt op dat het sanitair vaker schoongemaakt mag worden.
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Sluiting 16:00
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Aftreed Schema Bestuursleden

Harry Egberts
Cees van Dongen
Rob Vink
Ariane van
Opzeeland
Albert van den
Berg
Menno de
Keijzer
Robin Koeleman
Stefan
Oostendorp
Saskia v
Smoorenburg
Marc van de
Boogaard
Henk Stoltenborg
Sebastiaan v
Grasstek
Merel van
Lammeren
Jack Touw

2005
Vs
T

2006
V

2007
Vz
s

2008

2009
Vz

Vs

2010

2011
Vz

Vs

2012

2013
Vz

Vs

2014
Vs
T
T

T
T
V

Vz

V

V

V

V
T
T

V

V

2016

A

T

A

T

>

T

>

A
A

V

2017
>

>
>
>

A
A

V

V
V

2015
Vz

A

A

V = Voortgezet bestuurslid
A = Aftredend niet herkiesbaar
T = Toegetreden
z = voorZitter
s = Secretaris
> = volgens het schema
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