Notulen
Algemene Ledenvergadering (editie 37) van de Surfclub Ter Aar, gehouden op
zondag 19 maart 2017 in het clubgebouw van de vereniging.
Opgetekend door secretaris: Cees van Dongen
Aanvang: 12.10 uur.
1.

Opening.
Harry heet de aanwezigen welkom. (12 stemgerechtigde leden inclusief bestuur). De
laatste vergadering die Harry voorzit.
Bericht van verhindering; Fam Genuit, Fam Wichers, Fam Jonker, Robin Koeleman,
Sebas en Avelon van Grasstek, Saskia van Smoorenburg, Stefan Oostenburg
Volmacht verlening: geen
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Ingekomen stukken en mededelingen.
Ingekomen stukken: Geen
Mededelingen: Geen
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Notulen van de Ledenvergadering, jaar 2016
Bemerkingen: Als secretaris komt Cees zelf met een correctie. Bij punt 6 van de
financiële zaken staat begroting 2015, dit moet zijn 2016.
De notulen worden door de vergadering geaccordeerd.
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Samenvatting van het afgelopen jaar door de voorzitter.
19 maart 2017
In deze 37e ALV van onze Surfclub mag ik voor de laatste maal Jullie voorzitter zijn.
Het afgelopen jaar hebben we het 35 jarig bestaan van onze Surfclub mogen vieren.
8 oktober 2016 hebben we voor de leden een bbq feest gegeven.
Wat gebeurde er zoal in het afgelopen jaar waarin ik te kennen heb gegeven dat ik, na
zo ongeveer 22 jaar bestuurslid en 10 jaar voorzitter van deze club heb mogen zijn,
mijn functie neerleg.
Het is een jaar geweest waarin weer veel is gebeurd
Om te beginnen de al weer een goed bezette beginnersavond. De gevorderden liep ook
redelijk al was de woensdag met de gedachte om wedstrijdsurfers en liefhebbers naar
een hoger nivo te brengen niet geworden wat we er van verwacht hadden. Hier zal
Cees met het idee voor het komende jaar qua invulling nog wel wat over vertellen.
Mooi is te melden dat we via VSB 5000,- en Schipholfonds 3450,- hebben binnen
gehaald voor aanvulling van ons mooie surfmateriaal voor de jeugd.
We hebben weer te maken gehad met diefstal van de buitenboordmotoren.
Gelukkig hebben we met veel inspanning er een mooi restbedrag voor terug gekregen
en konden hiermee invulling geven aan de wens om nieuwe Honda motoren aan te
schaffen.
Staan er toch weer mannen op die alles aan de boten vermaken om alles weer veilig en
passend te monteren. Tevens zijn er uit veiligheidsoverweging schroefkooien
geplaatst.
De boten zijn nu op afstand uit de wal veiliger neergelegd.
In goed overleg met de Gemeente Nieuwkoop hebben we een compleet nieuw
steigerdek gekregen.
Zoals jullie kunnen zien heeft ons clubhuis een ware metamorfose ondergaan. Er is
door het verbouw team ongelooflijk veel tijd in gestopt. Het resultaat mag er zijn.
Ook de 11e maart is in samenwerking met NL doet door diverse vrijwilligers
geschilderd om hiermee het geheel een andere look te geven en meer passend bij de
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keuken / bar te maken. Zo dat ons clubhuis nog meer een onderkomen is waar de jeugd
en ook ouderen graag komen.
Er zijn ideeën in uitwerking om als proef te trachten de band met Zegerplas aan te
halen in de vorm van gezamenlijke wedstrijd in Alphen en Ter Aar.
Ben zelf betrokken geweest bij de werkgroep subsidiebeleid van Gemeente
Nieuwkoop.
Dit jaar is het subsidiebedrag hoger als in de afgelopen jaren.
Nogmaals er is ontzettend veel werk verzet door de diverse werkgroepen en waardoor
ik het gevoel heb dat ik met een gerust hart, na vele jaren mijn energie in deze mooie
club te hebben gestoken, afscheid kan gaan nemen.
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Regelgeving, vergunningen en gemeentelijkezaken.
IVA certificaat en Sociale Hygiëne
Harry vraagt aandacht voor dit punt. De 2 nieuwe bestuursleden Mirjam en Linda zijn
bezig met het behalen van het diploma van Sociaal Hygiene. De kosten voor volgen
van deze cursus zijn voor rekening van de surfclub. Cees heeft naar de website voor
het behalen van het IVA certificaat een link opgenomen in de website.
Gemeentelijk subsidie
Subsidie van de gemeente is dit jaar is €2150. Voor de opstal betalen wij €3279.
Gemeentelijk onderhoud
Vorig jaar winter is de prachtige steiger gerealiseerd. Voor dit jaar staat er niets op de
planning
Vergunningen
Geen wijzigingen of mededelingen op dit gebied.
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Financiële zaken
A- verslag inkomsten / uitgaven 2016*
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
8000 euro positief is gedraaid het afgelopen jaar. Als je investeringen daarin
meeneemt is het resultaat €1000 in de min. Investeringen in bijvoorbeeld de
kantine. De investeringen gedaan op het gebied van surfmateriaal zijn betaald uit
sponsorgelden.
De kantine opbrengsten zijn wat achter gebleven, ook aan de inkoopkant is het
bedrag een stuk lager met als reden minder wedstrijden een jubileumfeest die voor
rekening van de club was.
B- begroting 2017 *
zie ook uitleg financieel verslag.
De begroting volgt min of meer de lijn van de uitgaven 2016. De posten die er
uitspringen zijn onderhoud clubgebouw (€3500). Een belangrijk deel van de kosten
voor het opknappen van de kantine worden en zijn al betaald in dit jaar.
C- vaststellen contributie 2017
Het bestuur stelt voor de lidmaatschap contributie niet verhogen. Laatste verhoging
is in 2015 doorgevoerd.
Contributie gelden voorstel 2017:
Jeugd €45,00
Gewone leden (>=18jr) €60
Aspirant leden (inclusief lesmateriaal) €125
Lesmateriaal+lesgelden 1e jaars €125, 2e jaars €150, 3e jaars €175, 4e (>=) jaars
€200
Lesgelden (eigen materiaal) €35/seizoen.
Kluisjes verhuur ongewijzigd
Dit voorstel wordt door de ALV goedgekeurd.
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D- verslag kascontrolecommissie
Cees meldt dat kascontrolecommissie door afwezigheid van Pierre tijdens de
avond van de controle en nu tijdens de ALV enkel vertegenwoordigd is door Jari.
Jari doet verslag van de kascontrolecommissie.
E- benoeming kascontrolecommissie
Jari zal de 2e termijn als kascommissie lid niet mogen uitoefenen op het moment
dat hij tot het bestuur toetreedt. Er worden een 2 tal nieuwe kandidaten gevonden
in Maurice en Harrie K.
Marian wordt hartelijk dank gezegd voor het werk verricht in het afgelopen boekjaar.
Een bos bloemen wordt haar tijdens de vergadering uitgereikt. Marian wordt gevraagd
of zij nog een jaartje de financiën zou willen behartigen.

Pauze 12:40 - 13:05
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A.) Verslag wedstrijd- en evenementencommissie.
Albert doet verslag.
Verslag wedstrijden.
In 2016 zijn van de 5 wedstrijden er maar 4 gevaren. Uit de discussie over het afblazen
van de wedstrijd is wel iets positiefs ontstaan. Enkele leden die graag wedstrijden
varen hebben een initiatief tot samenwerking met Zegerplas opgestart. Inmiddels is dat
initiatief uitgewerkt tot een aantal gezamenlijke wedstrijden. Hierdoor zijn er meer
wedstrijden beschikbaar voor diegenen die dat willen en verwachten we meer
deelnemers te kunnen verwelkomen op de clubwedstrijden.
Verslag evenementen.
Het Grootwater weekend 5 tot en met 8 mei 2016 in Hindeloopen
Het weekend van Ter Aar was dit jaar op 25 en 26 juni. Helaas was er weinig wind
wat jammer is voor zo’n leuk evenement met 11 teams op zaterdag en 8 teams op
zondag.
De wedstrijd op 3 juli is omgezet in een open zondag gemaakt. De verwachting was
dat er meer beginnende surfers zouden komen omdat die misschien angst hebben voor
het wedstrijdelement. Terugkijkend was het met 20 surfers op het water een
succesvolle dag. Het was een opvallend mooie surfdag met veel wind maar ook zon.
De tweede zondag waarop er de mogelijkheid was om vrij te surfen was op 28
augustus
Het einde van het lesseizoen wordt alweer een aantal jaar afgesloten met het
Junior/Senior toernooi. Altijd leuk om dan de vaders of moeders samen hun kind te
zien varen.
In oktober is een extra wedstrijd ingelast ter ere van het 35-jarig bestaan van de club
waaraan 28 surfers deelnamen. Gevolgd door een uitgebreide BBQ waarbij het met 80
deelnemers nog lang gezellig bleef.
De zesde wedstrijd was op 6 november (IJspegel , techno bokaal)
Met 15 deelnemers van 4 clubs was er een aardige bezetting.
Beide winnaars van vorig jaar konden hun titel prolongeren. Joost Vink bij de heren en
Jara van Tol bij de dames.
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B.) Introductie en uitleg ZESTA Bokaal
Wordt het promotie gedaan
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A.) Verslag trainingscommissie
Albert doet verslag:
- Surflesavonden 2016;
De surflessen en trainingen zijn traditoneel gestart in de eerste week van mei op de
bekende avonden. Dinsdagavond voor de gevorderde surfers olv Martien, Maurice,
Jari en Geert. Woensdagavond voor de ver gevorderde surfers met wedstrijd
ambities. Omdat er geen vaste trainers bereid zijn gevonden zijn de avonden
roulerend ingevuld door verschillende trainers. Fabian Otto, Dennis Herrewijn,
Stefan Oostendorp, en Robin Koeleman.. Donderdagavond voor de beginnende
surfers. Cees , Rick, Harrie en Harry. Met name op dinsdag en donderdag is de
opkomst goed geweest.
-

Surflesavonden 2017;
Op donderdag 8 november is de trainersgroep samengekomen om het afgelopen
seizoen door te nemen en te bespreken hoe we invulling aan het nieuwe jaar
kunnen geven. De wensen en mogelijkheden meenemend is door de groep de
volgende indeling tot stand gekomen.
- Dinsdag: gevorderde groep avond met trainers Cees, Jelle met op
de wal Geert. Stefan kan inspringen na 19:00
- Woensdag: komt als trainingsavond te vervallen. Initiatieven van leden voor
invulling zijn van harte welkom.
- Donderdag; beginnersgroep 1 e en 2 e jaars. Met trainers Jari en Rick met op de
wal Harry en Harrie
Fabian en Dennis hebben aangegeven bereid te zijn om in te springen als dat
nodig mocht zijn.
- De coördinatie van de lesavonden is in handen van Geert Jonker, dit jaar nog
ondersteunt door Cees.

-

De inventarisatie onder de huidige cursisten is verstuurd. Hieruit zal moeten
blijken wie er blijft surfen en op welke avond dit gewenst is. Tijdens een
bijeenkomst van de trainersgroep zal dan een advies over de indeling opgesteld
worden die daarna aan de cursisten wordt teruggekoppeld. Wordt vervolgd.

-

De diefstal van de motoren stelde het bestuur en de trainers voor een grote
uitdaging. Gelukkig kwam de familie Oostendorp te hulp door het beschikbaar
stellen van een boot. Dit gaf het bestuur de tijd om een goed onderbouwde
beslissing te nemen over de aanschaf van de nieuwe motoren. Bij deze willen we
de familie Oostendorp nogmaals hartelijk bedanken.

-

Veiligheid is een aspect dat veel besproken is in het bestuur. Om de communicatie
met de wal te verbeteren zijn nieuwe portofoons gekocht. De oude- en de nieuwe
motoren zijn voorzien van een kooi om de schroef om te voorkomen dat er
gewonden vallen door de schroef. Op de planning staan nog het behalen van
vaarbewijzen door regelmatige bootbestuurders en een ‘rescue training.

B.) Vertrek Martien als Trainer
Martien heeft aan het einde van het surfseizoen te kennen gegeven te gaan stoppen met
de trainers-activiteiten. Reden om hem tijdens deze ALV eens goed in het zonnetje te
zetten. Cees memoreert in zijn toespraak over de lange staat van dienst, en het grote
Pagina 4 van 6

aantal surfers die van hem de beginselen van het surfen hebben geleerd. Als blijk van
waardering wordt Martien het Erelid-maatschap aangeboden.
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A. Verslag onderhoudscommissie
Menno doet verslag.
Verbouwingscommissie 2015 is toen begonnen. Toenmalig bestuurder Arianne heeft
allerlei eisen op tafel gelegd. Er is een clubje bij elkaar gebracht voor de coordinatie
en uitvoering. In november is het clubje bij elkaar geweest om de planning te
bespreken waarna er 15 weekenden keihard is gewerkt aan de realisatie. Heel veel
dank aan de bouwploeg.
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Verslag kantine/barcommissie.
Harry doet verslag.
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Bestuursverkiezing,
Aftredend maar niet herkiesbaar: Menno de Keijzer. Als dank voor de bewezen
diensten binnen het bestuur wordt Menno een waardebon aangeboden en een mooie
bos bloemen voor Willy.
Menno is blij dat hij een bijdrage heeft kunnen leveren.
Nieuwe bestuursleden : Mirjam Jonker die al een jaar heeft meegedraaid wordt
gekozen als bestuurslid. Naast Mirjam hebben zich Linda van der Voorn en Jari de
Keijzer zich kandidaat gesteld. Er hebben zich geen tegen kandidaten gemeld. Beiden
treden na goedkeuring van de vergadering toe tot het bestuur.
De voorzitter is blij dat we toch weer nieuwe energieke bestuursleden gevonden
hebben die er de schouders onder willen zetten.
Aftredend en herkiesbaar is Albert van den Berg.
Aftredend maar niet herkiesbaar is Harry Egberts.
Harry wordt toegesproken door Cees, die uitgebreid ingaat op zijn lange staat van
dienst, als bestuurder (20 jaar) waarvan 10 jaar als voorzitter. De vergadering gaat
akkoord met de benoeming van Harry tot erelid van Surfclub Ter Aar.
Harry spreekt een woord van dank uit en heeft er vertrouwen in dat het geen
opgebouwd behouden blijft voor de toekomst.
Albert wordt voorgesteld als de nieuwe voorzitter van STA waarbij de Harry de
symbolische hamer overdraagt aan Albert.
Het zijn hele grote schoenen die Albert moet gaan vullen, maar gelukkig is de club rijk
aan goede bestuurders en vrijwilliggers.
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Wat nog ter tafel komt.
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Rondvraag.
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Sluiting 14:00
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Aftreed Schema Bestuursleden
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V = Voortgezet bestuurslid
A = Aftredend niet herkiesbaar
T = Toegetreden
t = aangeschoven niet bestuurslid
z = voorZitter
s = Secretaris
> = volgens het schema
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