Notulen
Algemene Ledenvergadering (editie 36) van de Surfclub Ter Aar, gehouden op
zondag 20 maart 2016 in het clubgebouw van de vereniging.
Opgetekend door secretaris: Cees van Dongen
Aanvang: 12.10 uur.
1.

Opening.
Harry heet de aanwezigen welkom. (16 stemgerechtigde leden inclusief bestuur)
Bericht van verhindering; Fam Genuit, Fam Wichers, Fam Jonker, Jon Derksen
Volmacht verlening: geen
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Ingekomen stukken en mededelingen.
Ingekomen stukken: Email Sebastiaan van Grasstek mbt surftraining combinatie
Aalsmeer.
Mededelingen: Agenda wordt op verzoek van de vz aangepast. Kandidaat bestuurslid
Ron Verburg moet ivm werkzaamheden eerder weg. Het eerste deel van Punt 11
Bestuursverkiezing zal voor de pauze plaats vinden. De agenda wijziging wordt
goedgekeurd.
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Notulen van de Ledenvergadering, jaar 2015
Bemerkingen: geen
De notulen worden door de vergadering geaccordeerd.
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Samenvatting van het afgelopen jaar door de voorzitter.
Weer hebben we een mooi verenigingsjaar gehad waarin veel is gebeurd.
Hierbij een globaal overzicht. (de letterlijke tekst)
Het jaar begon in januari met een winter bbq. Weer georganiseerd door onze trouwe
oudere jeugd. Het afgelopen jaar hebben we 2 open dagen gehad met weer het
beoogde resultaat van een vol stromende beginnergroep. Er zijn 5 clubwedstrijden
waarvan er 2 in de HWS als startende wedstrijd in maart en weer ouderwets goed
bezette weekend van Ter Aar + de IJspegeltrofee/Techno Bokaal.
We hebben in het verenigingsjaar 2015 op veel onderdelen naast het windsurfen, wat
uiteraard hoge prioriteit heeft, veel zaken opgepakt welke het sportklimaat voor onze
Surfclub verbeterd.
Natuurlijk zijn er ook dingen gebeurd zoals de problemen met de buitenboordmotoren.
Het vervelende ongelukje met Robin. Dit liep gelukkig goed af.
Toch vind ik als voorzitter van jullie club dat we altijd veiligheid hoog in het vaandel
moeten hebben. Maar problemen met de buitenboordmotoren moet niet een ding
worden binnen de club waardoor verhoudingen verstoord raken.
Het ingevoerde systeem van barbonnen werkt prima.
Er is een begin gemaakt met ideeën om ons clubhuis te verbeteren en er meer een
jeugdhonk van te maken. Eerste stap hierin is met gebruik maken van NL doet de bank
in de hoek op gepakt.
We staan er als vereniging financieel goed voor. Dit is voor een groot deel ook te
danken aan het binnen halen van sponsorgelden waardoor ons clubmateriaal prima op
pijl blijft.
Rick en Jari zijn inmiddels gecertificeerde surftrainers en hebben het in 2015 goed
opgepakt in de lesavonden.
Vrijwilligers hebben we zo hard nodig en zijn onontbeerlijk om onze club draaiend te
houden. Denk aan surftrainers met wal kapteins- barmedewerkers- onderhoudsploegPagina 1 van 10

wedstrijdleiders. Ook het clubmateriaal werd door Mark met zijn team weer nagezien
en opgestuurd en gereed gemaakt voor het nieuwe seizoen.
Voor het weekend hebben Carlijn en Bep Kentrop weer de nodige prijsjes binnen
weten te slepen. Hopelijk gaan zij er dit jaar mee door.
Er zijn groepsapps opgestart om ieder beter geïnformeerd te krijgen over bezetting en
indeling van de avonden.
Afgelopen jaar is er weer enkele malen school surfles gegeven.
Ook een vriendenclub een gezellige surfclinick kunnen gegeven.
Het steigerdek vernieuwen is met de gemeente Nieuwkoop rond gekomen. De
uitvoering is inmiddels afgerond en ziet er prima uit.
Binnen de werkgroep Langeraarse plassen, waar ik zelf bij betrokken ben, wordt ook
gedacht aan een afrol voor bootjes en kano’s. Persoonlijk denk ik dat dit zeker geen
nadeel is voor beginnende surfertjes welke bij het steiger naar de kant drijven en niet
meer in de keien terecht komen maar tegen een houten afrol.
Sponsoringaanvraag van het VSB fonds is ook dit keer weer positief geweest,
toezegging €5000. Hiervoor wordt nieuw clubmateriaal aangeschaft. Het
Schipholfonds is afgelopen jaar in aanvraag gegaan en vorige vrijdag €3450. Ook
hiervoor zal bij toezegging weer materiaalverbetering worden verwezenlijkt.
Poging tot diefstal buitenboord motoren, met beperkte schade.
De winter kaartclub, elke laatste vrijdagavond van de maand, draait nog steeds.
Het gaat goed met onze club in financieel opzicht. Hartelijk dank Marian voor het
keurig bijhouden van onze financiën en stand richting het bestuur.
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.
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.
Ieder van jullie en wie dan ook de club een warm hart toedraag is 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. Cees zal de link naar de website voor het behalen van
het certificaat vermelden op de nieuwe website.
Gemeentelijk subsidie
Subsidie van de gemeente 2015 is reeds gestort en is dit jaar €1710. Waarvan ruim
€700 waarderings-subsidie
Gemeentelijk onderhoud
Eindelijk is het steigerdek vervangen. Het ziet er prachtig uit. Tijdens de NLdoet
klussendag zijn de randen ook afgerond om beschadiging van zeilen en planken te
voorkomen.
Vergunningen
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De gemeente heeft ook een wijziging doorgevoerd in Algemene plaatselijke
verordening en specifiek voor bijeenkomsten en feesten in para commerciële
inrichtingen. Wat is er veranderd?
Bruiloften en partijen zijn niet toegestaan, maximaal 24 bijeenkomsten per
kalenderjaar, meldingsplicht 10 werkdagen van te voren, eindtijd 24:00.
Schenktijden : 1 uur voor tot max 2 uur na de activiteit., geen alcohol voor 12:00.
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Financiële zaken
A- verslag inkomsten / uitgaven 2015*
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
1400 euro positief is gedraaid afgelopen jaar (de afschrijvingen niet meegerekend),
dit ondanks de beperkte sponsorgelden.
De kantine opbrengsten zijn ook gestegen door met name de voor verkoop van de
consumptebonnen en een goed verlopen WvTA. Aan de inkoopkant is het bedrag
een stuk lager met als reden minder wedstrijden en geen RaboFietssponsortocht.
Opmerking uit de vergadering: Energie erg hoog. Actie om dit uit te zoeken.
B- begroting 2015 *
zie ook uitleg financieel verslag.
De begroting volgt min of meer de lijn van de uitgaven 2015. De posten die er
uitspringen zijn surfmateriaal (€2500 +€8000). Bedrag van €2500 is bedoeld voor
regulier onderhoud en vervanging van materialen. Bedrag van €8000 is gelijk aan
het bedrag dat we aan sponsorgelden denken te gaan ontvangen. Sinds vorige week
weten we dat dit bedrag met €1000 verhoogd mag worden. Sponsorgelden zullen
besteed worden aan surfmateriaal. (boards, tuigage, pakken, schoentjes) Daarnaast
is er een voorziening opgenomen voor de BB motoren oa de schroefkorf.
C- vaststellen contributie 2016
Het bestuur stelt voor de lidmaatschap contributie niet verhogen. Laatste verhoging
is in 2015 doorgevoerd. Wel doet het bestuur een voorstel om de cursisten die
surfles/training volgen op eigen materiaal met ingang van dit seizoen mee te laten
betalen voor de onkosten. Zij betaalden tot nu toe helemaal niets. Voorstel is om
hiervoor €35/seizoen inrekening te brengen.
Contributie gelden voorstel 2016:
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.
Opmerkingen: transparantie van wat je voor de contributiegelden krijgt.
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 Pierre
Wichers 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 2016 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. Jari de Keijzer meldt
zich aan voor deze taak.
Pierre Wichers zal samen met nieuw gekozen lid Jari 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 aan het
einde ven de vergadering te kennen nog een jaartje de financiën te willen behartigen.
7

Bestuursverkiezing, Deel 1;
Het bestuur heeft Ron Verburg bereid gevonden toe te treden tot het bestuur. Er
hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Met instemming van de vergadering wordt
Ron gekozen als nieuw bestuurslid.
Ron maakt van de gelegen gebruik zich even voor te stellen. Ron is al heel lang lid
van de club (sinds 1991) maar vaak niet zichtbaar aanwezig voor de meesten. Ron is
woonachtig te Langeraar. Ron verhaalt over de wijze waarop hij benaderd is voor het
bestuur.
De voorzitter meldt dat Mirjam Jonker zich heeft aangemeld bij het bestuur om met
regelmaat aan te komen zitten bij de bestuursvergaderingen. Een bestuursfunctie is
momenteel één stap te veel voor haar. Het zittende bestuur is daar heel blij mee, en
hopen haar uiteraard veel te zien.

Pauze 13:20 - 13:35
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A.) Verslag wedstrijd en trainingcommissie.
Cees doet verslag.
Verslag surftrainingen en surflessen.
De surflessen en trainingen zijn gestart in de eerste week van mei en dit op drie
avonden te weten:
Dinsdagavond voor de gevorderde surfers olv Martien, Maurice, Rick en Harrie
Woensdagavond voor de ver gevorderde surfers met wedstrijd ambities. Olv Nick en
Ronald
Donderdagavond voor de beginnende surfers. Cees , Jari en Harry
De opkomst van de avonden is afgelopen seizoen bemoedigend te noemen. Zagen we
in de jaren er voor nog een duidelijk terugloop, is dat voor afgelopen jaar gelukkig niet
te zeggen. De dinsdagavond met 16 deelnemers werd goed bezocht. De
woensdagavond met 12 deelnemers werd ook beter bezocht als de voorgaande jaren.
Dit was ook het doel van Nick om aan een regelmatig terugkomende groep instructie
te geven. De vulling van donderdagavond is grotendeels afhankelijk van de instroom
van nieuwe leden. De Opendag van eind april was matig bezocht, mede door het
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koude weer, met als gevolg dat we begin mei nog geen 10 deelnemers hadden voor de
donderdagavond. Besloten werd om een 2e Opendag in combinatie met ‘de dag van de
watersport’ te organiseren. Dit bleek een schot in de roos want na deze, ook vwb het
weer, prachtige dag was cursus met 20 deelnemers 100% gevuld. Erg leuk om te zien
was dat er naast de jeugd ook in leeftijd wat verder gevorderde deelnemers zich
hadden aangemeld.
De inzet van een WhatsApp groep voor de drie avonden, bleek een goede zet. Naast
dat er vooraf melding gedaan werd van afwezigheid of laat komen bleek het ook nog
eens een goed communicatiekanaal voor het uitwisselen van informatie, foto’s ed.
Daar gaan we komend jaar gewoon mee door.
Al met al verliep het lesseizoen voorspoedig, en was de afsluiting in september
gelukkig goed bezocht. Deze afsluiting werd gecombineerd met het Junior Senior
toernooi. Een toernooi waar een oudere surfer aan een jongere surfer gekoppeld wordt,
met als doel om gezamenlijk zoveel mogelijk rondjes te varen. Erg leuk om te zien dat
na één seizoen de beginners de soms lastige baan gewoon mee rondvaren.
Het komende seizoen zijn er wat geplande verschuivingen. Jari en Rick die vorig jaar
voor het eerst volwaardig hebben meegedraaid zullen wat betreft avond gaan wisselen.
Jari dus naar de dinsdag en Rick naar de donderdag. Voor de woensdagavond heeft
Nick aangegeven te stoppen als trainer. Nick heeft dit heel lang gedaan, eerst mee met
Martien, later een aantal jaren samen met Robin, en het laatste jaar solo. Voor het
komende seizoen hebben we geen vervanger van Nick kunnen vinden die op
voldoende niveau zou kunnen lesgeven aan deze groep. Wel zijn we aan het kijken hoe
we deze woensdagavond kunnen inrichten. Ariane legt uit wat we willen gaan doen.
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.
Voor de invulling van de woensdagavond heeft Ariane zich ingezet en heeft een groep
van 4 mannen (Fabian Otto, Dennis Herrewijn, Stefan Oostendorp, en Robin
Koeleman) bereid gevonden invulling te gaan geven aan de woensdagavonden. In de
eerste bijeenkomst 21 maart zal er bekeken worden hoe en wat er mogelijk is.
Verslag wedstrijden.
Het aantal wedstrijden is in 2015 teruggebracht naar een vijftal wedstrijden. De reden
voor het verminderen van dit aantal is gelegen in de teruglopende belangstelling voor
het wedstrijdvaren. Dit is een gegeven dat niet alleen voor onze club geldt maar ook
bv in HWS verband alwaar het aantal jeugd deelnemers in de BT klasse afneemt. Een
slechte zaak waar wij als deelnemende clubs onze uiterste best doen om het tij te
keren. Dat dit niet éénvoudig is, is ook afgelopen seizoen wel gebleken. Er wordt door
de trainers van de 3 lesavonden volop aandacht aan besteed, met jammer genoeg
onvoldoende resultaat. De gevorderde surfers van de dinsdagavond lieten het vooral
afweten.
De aftrap van het seizoen was 29 maart. De eerste wedstrijd van STA maar ook van het
HWS seizoen Er stond behoorlijk wat wind wat het voor veel van de 18 deelnemers
een hele uitdaging werd. Op 26 april werd de 2e STA wedstrijd met 12 deelnemers
gesurft.
Hoewel niet meetellend in de competitie werd er natuurlijk tijdens het Weekend van
Ter Aar (13/14 juni) ook een wedstrijd gevaren. Met ook deelnemers uit de
beginnersgroep werd dit weer een leuke wedstrijd om te varen maar ook voor kijkers
op de steiger.
Op 5 juli werd er een 2 uurs marathon STA 3 gevaren. Het begon goed met ronde
tijden van 10-15 minuten maar dat veranderde snel door de afnemende wind. Een
rondje van 1 uur was geen uitzondering voor een aantal van de 16 deelnemers.
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De 4e STA wedstrijd werd tevens gebruikt om het lesseizoen af te sluiten met een
Junior Senior toernooi. Dit betekende in koppels van een ouder en jeugdlid het varen
van zoveel mogelijk rondjes. Met 24 deelnemers werd het een geslaagd festijn. In de
pauze vonden de limonade en pannenkoeken gretig aftrek.
Het seizoen wordt traditie getrouw afgesloten met IJspegel toernooi waar door de
jeugd gevaren wordt om de Techno Bokaal. De wedstrijd stond gepland voor 1
november. Die dag liet het weer het volledig afweten. Geen wind en geen zicht door de
aanhoudende mist. De wedstrijd werd een week uiotgesteld. Voor een aantal jonge
internationale Techno vaarders een zegen want zo konden zij alsnog meedingen om
deze bokaal. Club talent Joost Vink zorgde er na een uitermate spannende wedstrijd
voor dat zijn naam naast die van Dorian van Rijssselberghe op de bokaal prijkt. Bij de
dames ging club lid Jara van Tol er met de bokaal van door.
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Verslag evenementencommissie
Cees doet verslag:
De evenementen van 2015 bestonden uit de winter BBQ, die ook dit jaar een vervolg
heeft gekregen. Grootwatervaren nabij Hindeloopen. Door het succes staat er voor dit
jaar (met Pinksteren) een vervolg gepland hebben. Wederom hebben Saskia en Pierre
het initiatief genomen enkele dagen met de jeugd of wie ook wil op groot water te
gaan varen. Er is nog voldoende ruimte beschikbaar om mee te doen. Op de site staat
een formulier waarmee je je kan inschrijven.
Cees zal middels een nieuwsbrief per email aandacht schenken aan dit evenement.
Het weekend van ter Aar verliep gesmeerd. Een behoorlijk deelnemers veld en
prachtig weer. Het rad van avontuur was vooral door de inzet van Beb Kentrop en
Carlijn Vermeulen een groot succes.
Voor dit jaar hebben we ons 35 jarig bestaan (11 oktober) genoteerd staan. Het bestuur
is aan het bedenken of we hier wat aan willen doen.
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A. Verslag onderhoudscommissie
Menno doet verslag over de plannen rond de kantine herinrichting. Middels een aantal
afdrukken is goed te zien welke sfeer we de kantine willen geven. Het gebruik van
‘steigerhout’ is al goed te zien aan de bank.
De bouwploeg (Harrie, Melvin, Robin, Sebas K, Harry en Menno ) is al bij elkaar
geweest om de plannen door te spreken. Het ligt in de bedoeling in het najaar met deze
klus te starten. Er wordt ook nagedacht over de vloer, om hier een nieuwe coating aan
te brengen.
Afgelopen jaar is er veel werk verzet door de diverse leden. De volgende zaken zijn
aangepakt:
•

Er heeft het nodige snoeiwerk plaats gevonden door Marc.

•

Zoals jullie weten is er wederom een poging geweest om de motoren te stelen. Dit
maal viel de schade gelukkig erg mee. Landvasten doorgesneden en de boten na een
mislukte poging tot diefstal laten drijven langs de oever. De ijzeren paal waar de
dikke ketting van de boten aan vast zat hebben ze weten door te knippen. De
gemeenste heeft direct actie ondernomen door het gehele hekwerk aldaar te laten
vervangen

•

Onderhoud clubmateriaal zoals de zeilen was weer in de goede handen van Marc.
Er viel niet heel veel te repareren in 2015, een aantal zeilen zijn bij Farla langs
geweest.
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•

Schoonmaak kantine heeft plaast gevonden in November daarvoor waren Ariane,
Albert, Harrie, Cees gecharterd.

•

Boten en motoren schoonmaken ook in november. Uitgevoerd door Harry, Harrie,
Ariane, Martien, Cees, en Rick.

B. BB Motoren
Albert doet verslag.
Inleiding
Omdat er in de club stemmen opgingen dat de BB motoren niet naar behoren
functioneren heeft het bestuur hier afgelopen jaar extra aandacht aan besteedt. In eerste
instantie is gekeken naar het vervangen van de huidge motoren met carburateurs door
motoren met injectie. In gesprekken met verschillende leveranciers kwam naar voren
dat de storingen niet zo zeer te maken hadden met het soort brandstofinspuiting. Het
simpelweg vervangen van de motoren zal naar alle waarschijnlijkheid de problemen
niet oplossen. De manier waarop we met de benzine en motoren omgaan kan de
ervaarde problemen veroorzaken. Dit heeft geleidt tot deze verbeteracties
-

Montage van water/vuil filter

-

Niet meer leeg draaien van de carburateurs

-

Schoonmaak carburateur

-

Schoon draaien van carburateurs met speciale benzine

-

Controle en herstellen van de vrijloop pal na incident

Enquete
Op de afsluitende trainersavond hebben alle trainers een enquete ingevuld om te
bepalen of de acties het gewenste effect hebben gehad. In de enquete zijn vragen
gesteld over de volgende onderwerpen
-

Gebruik van de motoren, ervaring, uitleg gehad,

-

Beleving van de werking voor de verbeteracties

-

Beleving van de werking na de verbeteracties

-

Ervaring met vorige of andere BB motoren

Uitkomsten
Uit de antwoorden op de enquete komt naar voren dat de ervaringen erg verschillend
zijn. Waardoor er geen duidelijke conclusies uit te halen waren. Enerzijds met
betrekking tot het functioneren en anderzijds met betrekking tot het gewenste
vermogen.
Er was een algemene tendens dat men een positief effect merkte van de verbeteracties.
Degene die een instructie hadden gehad over het gebruik van de boten van de club
waren over het algemeen positiever over het functioneren van de motoren.
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Ook bleek dat de boten te hard varen om er zonder vaarbewijs mee te mogen varen.
Hoewel het tot nu toe geen problemen heeft gegeven lopen we daar als club wel een
risico.
Vervolg
Omdat er een positief effect lijkt te zijn van een instructie gaan we alle trainers
opnieuw een Rescue cursus aanbieden. Deze cursus behandeld vooral het omgaan met
de motoren? Daarnaast zullen de boten van een geplastificeerde checklist worden
voorzien zodat niets per ongeluk vergeten kan worden.
Om meer inzicht te krijgen in het functioneren van de motoren zal er na elke training
een logboek worden ingevuld. Als dat nodig is zullen klachten worden opgevolgd.
Om de veiligheid van onze surfers verder te verhogen krijgen degenen die voor de
club met boten varen de mogelijkheid om een vaarbewijs te halen.
Het vermogen van een van de motoren is teruggebracht zodat je er zonder vaarbewijs
mee mag varen.
Om de schroeven zijn kooien aangebracht zodat je niet in de schroef kunt komen.
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Verslag kantine/barcommissie.
Cees doet verslag.
Het aantal evenementen waarvoor de kantine is opgesteld is in 2015 beperkt gebleven
tot 8. Naast de 5 wedstrijden en het Weekend van Ter Aar, hebben we ook 2
opendagen gedraaid. De kaartclub is vanaf het najaar tot het voorjaar een maandelijkse
vaste klant.
De inkoop en voorraadbeheer van artikelen zijn door Cees uitgevoerd.
In 2015 is de stempelkaart geïntroduceerd. Met deze aangeschafte kaart voor de
bedragen 10 of 20 euro kunnen de consumpties worden afgerekend. Het systeem werkt
prima en zorgt voor veel gemak bij de mensen voor als achter de bar. Daarnaast is het
gezeur rond openstaande barbonnetjes verleden tijd.
Dit jaar zal Cees het liefst de bar activiteiten overdragen aan een ander,
belangstellende graag melden.
De barbezetting is het afgelopen jaar gelukkig weer rond gekomen. We kunnen
rekenen op een aantal trouwe leden; Carla is een goed voorbeeld hiervan. Er komt
weer een intekenlijst te hangen in de hoop dat ook dit jaar het weer geregeld zal
worden.

12

Bestuursverkiezing, Deel 2;
Aftredend en herkiesbaar: Cees van Dongen. Geeft aan nog 2 jaar door te willen gaan.
Aftredend maar niet herkiesbaar zijn: Araiane van Opzeeland en Rob Vink
De voorzitter dankt Ariane en Rob voor hun positieve en vaak kritisch inzet binnen het
bestuur. Het was altijd constructief en initiatief vol.
Als dank voor de bewezen diensten binnen het bestuur worden Rob en Ariane een
waardebon aangeboden en een mooie bos bloemen
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Wat nog ter tafel komt.
Marian wordt nogmaals bedankt voor haar werkzaamheden.
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Rondvraag.
Martien open zondagen? Maurice wil zien welke dagen hij dat zou kunnen doen. Moet
echter nog wel georganiseerd worden. Mark heeft desgevraagd wel tijd.
Mark vraagt om of nog mast vulling stukken zijn. Is onbekend en zal aangeschaft
worden indien nodig
Marian vraagt naar datums van de kaartavonden. Voor het komende seizoen is dit nog
niet bekend.
Marian vraagt naar de status van de Logo’s (banners) hoe is dat nu geregeld . Cees
meldt dat voor een aantal banners (Verschuur en Siem de Jong) een tegenprestatie
geleverd wordt. De overige plaatsen zal voor betaald moeten worden. Met de nieuwe
site (recent live) zal er een nieuw advertentie document opgesteld moeten worden.
Marian meldt nog een jaar door te gaan.
Martien wil complimenten naar het bestuur uitspreken.
Nick vraagt naar de ideeën om meer mensen te enthousiasmeren. De voorzitter legt uit
wat hier aangedaan is en wordt maar dat bv het wedstrijd varen het al een lastig
verhaal is.

15

Sluiting 15:00
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Aftreed Schema Bestuursleden

Harry Egberts
Cees van Dongen
Albert van den
Berg
Menno de
Keijzer
Ron Verburg

2005
Vs

2006

2007
Vz

2008

T

V

s

Vs

2009
Vz

2010

2011
Vz

Vs

2012

2013
Vz

Vs

2014

2015
Vz

Vs
T

>

T

>
T
t

T

A

T
T
T
V

Vz

V

V

V

V
T
T

V

V

A

T

A

V
V

A
A
A

V

A
A

V

2017
>

Vs

Mirjam Jonker
Ariane van
Opzeeland
Rob Vink
Robin Koeleman
Stefan
Oostendorp
Saskia v
Smoorenburg
Marc van de
Boogaard
Henk Stoltenborg
Sebastiaan v
Grasstek
Merel van
Lammeren
Jack Touw

2016

A

A

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