Notulen
Algemene Ledenvergadering (editie 38) van de Surfclub Ter Aar, gehouden op
donderdag 22 maart 2018 in het clubgebouw van de vereniging.
Opgetekend door secretaris: Cees van Dongen
Aanvang: 20:00 uur.
1.
Opening.
Albert heet de aanwezigen welkom. (20 stemgerechtigde leden inclusief bestuur). De laatste
vergadering van Cees als secretaris. Een speciaal welkom ook voor Paul Hollander van
het waterschap Rijnland.
Bericht van verhindering; Fam Genuit, Paul Snoek,
Volmacht verlening: geen
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Vaststelling Agenda.
De VZ komt met een wijziging op de agenda. Op verzoek van Paul Hollander is zijn
agendapunt naar voren gehaald en zal dan ook direct plaats vinden.
-------------------------------Paul Hollander is gevraagd om uitleg te komen geven over de plannen van Rijnland mbt de
maatregelen om de waterkwaliteit van de Langeraarseplassen te verbeteren. Hoewel de
besluitvorming mbt deze maatregelen nog niet rond is, zijn de volgende plannen
inzicht.
Voor onze plas (NoordPlas);
2019-2020 afvoer van de modder door afzuiging bodem en transport via pijpleidingen naar
een depot (vierambachtspolder?)
2020 uitdiepen van de Noordplas door de vaste grond af te graven waarin dan nieuwe modder
kan bezinken in het grote diepegat. Wij als surfclub zullen maar beperkt last hebben
van deze werkzaamheden is verwachting.
Voor de Zuidplas;
2018 aanbrengen schermdoeken langs de kade Leidsevaart om vegetatie (riet) de kans te
geven aan te groeien.
Aanleg van een eiland in de zuidhoek nabij het kerkpad.
2019-2020 de plannen voor de 2e fase zijn nog erg onduidelijk. Tegen gestelde belangen
aanleg legakkers (idee VELP) vs openwater behouden (Zeilvereniging).
Gezien de kosten en beperkte middelen zal de optie om ook hier te baggeren en een gat te
graven hws niet uitgevoerd worden. Aanleg van legakkers met behoud openwater is
dan waarschijnlijker.
---------------------------------3
Ingekomen stukken en mededelingen.
Ingekomen stukken: Geen
Mededelingen: Geen
4
Notulen van de Ledenvergadering, jaar 2017
Bemerkingen: geen
De notulen worden door de vergadering geaccordeerd.
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Samenvatting van het afgelopen jaar door de voorzitter.
Om het de leden eenvoudiger te maken de ALV te bezoeken is besloten deze met ingang van
dit seizoen niet meer op zondag te doen en enigszins in te korten. Dit zal betekenen dat
een deel van de informatie alleen als naslag beschikbaar zal komen. Uiteraard zal er
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niets veranderen aan het feit dat het bestuur verantwoording aflegt voor het gevoerde
beleid en de leden vragen mogen stellen waar zij dat nodig achten.
Surfclub Ter Aar is een financieel gezonde club die over een mooie accommodatie en tip-top
materialen kan beschikken. Met een groot leger van vrijwilligers kunnen we elke week
lessen aanbieden, een heel seizoen wedstrijden leiden, de bar bemannen en de boel
schoonhouden. Op de achtergrond gebeurt er nog van alles op technisch, financieel en
bestuurlijk gebied. Meer hulp is altijd welkom dus hierbij nogmaals de oproep aan een
ieder om een (klein) steentje bij te dragen als je kunt.
Na de ALV waarin drie nieuwe bestuursleden aantreden starten we het seizoen met de eerste
HWS wedstrijd van het seizoen en de officiële ingebruikname van de nieuwe keuken.
Omdat de keuken later klaar was dan gepland is de winter BBQ uitgesteld tot april en
combineren we de winter BBQ met ingebruikname van het vernieuwde clubhuis.
Hoewel niet alle wedstrijden even druk bezocht zijn is de sfeer steeds gezellig en geniet
iedereen van de sport op zijn eigen niveau. Grootst evenement van het jaar is het
weekend van Ter Aar, ook dan is het erg gezellig en zien we jong en oud op het water.
Voor het bestuur geeft dat de voldoening dat we het ergens voor doen en er weer een
jaar tegen aan willen gaan.
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Regelgeving, vergunningen en gemeentelijkezaken.
IVA certificaat en Sociale Hygiëne
Cees vraagt aandacht voor dit punt. Mirjam is bezig met het behalen van het diploma van
Sociaal Hygiene. De kosten voor volgen van deze cursus zijn voor rekening van de
surfclub. Op de website is voor het behalen van het IVA certificaat een link
opgenomen in de website.
Gemeentelijk subsidie
Subsidie van de gemeente is dit jaar is €1600. Voor de opstal betalen wij €3279.
Gemeentelijk onderhoud
Voor dit jaar staat er niets op de planning
Vergunningen
STA heeft een meerjarige vergunning voor het WvTA. Deze moet echter wel ieder jaar
geactualiseerd worden. Een van de bepalingen die nu opgenomen is een beperking
voor het aantal deelnemers aan de surfmarathon (max50) en de BBQ (max70).
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Financiële zaken
A- verslag inkomsten / uitgaven 2017*
Cees doet verslag en geeft toelichting op de cijfers. Het overzicht is samengesteld uit de
jaarstukken aangeleverd door J. Turk.
De kantine opbrengsten zijn stabiel gebleven. Aan de inkoopkant is het bedrag een stukje
hoger met als reden de voorjaars BBQ die voor rekening van de club was.
De verenigingskosten zijn door de post onderhoud clubgebouw (keuken en schilderwerk)
hoger als normaal. Deze kosten (€3600) drukken op het totaal resultaat. Als je
afschrijvingen daarin meeneemt is het resultaat €2326 in de min.
B- begroting 2018 *
zie ook uitleg financieel verslag.
De begroting volgt min of meer de lijn van de uitgaven 2017. Uitzondering is wel de post
onderhoud clubgebouw (€3500) die uiteraard nu lager is.
Het aantal leden op dit moment is 85, er hebben zich dus tot nu toe 15 leden zich laten
uitschrijven. Lichtpuntje is dat er zich ook alweer 6-8 leden zich hebben
aangemeld.
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C- vaststellen contributie 2018
Het bestuur stelt voor de lidmaatschap contributie niet verhogen. Laatste verhoging is in 2015
doorgevoerd.
Contributie gelden voorstel 2018:
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.
D- verslag kascontrolecommissie
De kascommissie bestaande uit Harrie Kentrop en Maurice van Grasstek zijn op bezoek
geweest bij Marian. Verslag wordt uitgebracht door Maurice. Er is
steekproefsgewijs door de boekhouding gegaan en niets vreemds ontdekt.
Compliment voor Marian voor haar nauwgezette boekhouding.
E- benoeming kascontrolecommissie
Harrie zal de 2e termijn als kascommissie lid niet uitoefenen. Dit om er voor te zorgen dat er
niet 2 commissieleden tegelijkertijd aftreden. Er wordt een nieuwe kandidaat
gevonden in Saskia van Smoorenburg.
Pauze 21:00 - 21:20
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A.) Verslag wedstrijd- en evenementencommissie.
Jari doet verslag.
Verslag wedstrijden.
In het surfseizoen van 2017 hebben er meerdere wedstrijden en evenementen plaatsgevonden
op de surfclub. We hebben dit jaar voor het eerst twee Holland Windsurfing
wedstrijden georganiseerd i.p.v. één, dit jaar zullen we ook weer twee HWS
wedstrijden organiseren. Daarnaast hebben we onze gewoonlijke STA clubwedstrijden
georganiseerd met als afsluiter de ijspegel/techno bokaal.
Terugblikkend op deze wedstrijden kunnen we zeggen dat de HWS en de ijspegel/techno
bokaal de drukst bezochte wedstrijden zijn en de clubwedstrijden wat minder druk
bezocht worden. Dit jaar willen we de dinsdagavond lessen iets eerder beginnen zodat
de leden al weer les gehad hebben voordat de eerste wedstrijd plaatsvindt. Door
gezellige lessen en genoeg promo willen we dit jaar ook weer proberen zoveel
mogelijk mensen deel te laten nemen aan de clubwedstrijden.
Ook was er afgelopen jaar een nieuw initiatief, namelijk de ZESTA bokaal. De ZESTA
bokaal werd opgezet door Stefan Oostendorp en Pierre Wichers in samenwerking met
surfclub Zegerplas in Alphen aan den Rijn om meer wedstrijden te kunnen varen en
om onze leden meer laagdrempelige mogelijkheden te geven om ook op een andere
locatie te surfen. Na een aantal overleggen en goede plannen ging de samenwerking
goed van start, echter bleef de opkomst helaas laag bij de wedstrijden. We kijken terug
op een goed en leuk initiatief waar we later wellicht nog eens naar gaan kijken alleen
wat we dit jaar niet gaan herhalen.
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Verslag evenementen.
Afgelopen jaar hebben we 3 activiteiten neergezet bij STA. We startten ons nieuwe seizoen
met de voorjaars bbq waar we onze prachtige nieuwe keuken officieel in gebruik
namen. De dag/avond was een groot succes met een grote opkomst. Wellicht met
genoeg input van onze leden kan dit evenement herhaald worden. Uiteraard hebben we
onze jaarlijkse open dag georganiseerd waar jong en oud een keertje het windsurfen
hebben kunnen proberen. En als laatste activiteit ons jaarlijkse weekend van Ter Aar.
Het was een gezellig weekend met veel wind en zon waar veel beginners ook met de
harde wind als bikkels doorgevaren zijn.
Helaas vanwege te weinig animo voor onze winter bbq hebben we dit evenement af moeten
zeggen. We gaan er in 2018 weer een gezellig jaar van maken met hopelijk een grote
opkomst op alle evenementen en wedstrijden.
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A.) Verslag trainingscommissie
Cees doet verslag:
- Surflesavonden 2017;
De surflessen en trainingen zijn traditoneel in de tweede week van mei opgestart.
Dinsdagavond voor de gevorderde surfers olv Jelle, Cees, Geert en Stefan Maurice,
Jari en Geert.
Donderdagavond voor de beginnende surfers. Jari , Rick, Harrie en Harry.
De opkomst op beide avonden was opvallend goed.
- Surflesavonden 2018;
Vorige week woensdag is de trainersgroep samengekomen om
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 Jari, Rick, Stefan en Geert.
Stefan kan inspringen na 19:00
- Donderdag; beginnersgroep 1e en 2e jaars. Met trainers Cees en Ron met op de
wal Harry en Harrie
-

De inventarisatie onder de huidige cursisten is verstuurd en veruit de meeste
reacties zijn ontvangen. Voor de dinsdagavond staan er ruim 20 op de lijst en voor
de donderavond hebben zich al de eerste 6 nieuwe kandidaten ingeschreven. Er is
daar dus nog ruimte voor nieuwe aanwas.
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A. Verslag onderhoudscommissie
Ron doet verslag.
Wat is er allemaal gebeurd na de grote keuken verbouwing van vorig jaar;
Schilderwerk binnen voor wat betreft aanpassing aan de keuken.
Schuur en lakwerk achtergevel onder leiding van Martien is uitgevoerd.
Grind aangevuld in de richel voor de surfkluizen.
Noodverlichting 2 stuks aangebracht.
CV ketel vervangen inclusief douchethermostaat.
Slot vervangen van de heren kleedkamer; is nu dezelfde als toilet deur , Sleutel kan in
bruikleen verkregen worden bij mijn persoon.
Slot voordeur vervangen en inbraak strips aangebracht.
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Wat staat er nog in de planning voor dit jaar
T/L verlichting wordt vernieuwd voor T/L LED verlichting.
Rot houtwerk vervangen boven achter raam , hiervoor moet ook rolluik eraf.
Schuur en lakwerk clubgebouw , zijkanten en voorzijde , indien nodig ,dan vragen we
expertise van Martien.
Afronden scherpe delen surfsteiger ivm beschadigen surfmateriaal.
We zoeken nog steeds een oplossing voor kussens / bekleding voor de houten banken, binnen.
Als laatste, herstellen van de regenafvoer aansluiting clubgebouw.
Verder zouden we eventueel plannen kunnen maken voor het vervangen van de surfkluizen
voor de nabije toekomst (alleen maar brede kluizen)
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Verslag kantine/barcommissie.
Afgelopen seizoen hebben we met veel enthousiasme de nieuwe bar in gebruik genomen. Wat
betreft bezetting van de bar tijdens evenementen hebben we een paar nieuwe gezichten
gezien. Verder is de bezetting vaak moeilijk rond te krijgen en staan vaak dezelfde
mensen achter de bar. Het moeilijk rondkrijgen van bezetting kan tot gevolg hebben
dat er maar 1 iemand achter de bar staat en je langer moet wachten op je bestelling.
Buiten het seizoen wordt er door de klaverjasclub gebruik gemaakt van de bar. Dit
loopt prima. Voor komend seizoen hopen we op nog meer mensen die we kunnen
toevoegen in de bar app.
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Bestuursverkiezing,
De Vz richt eerst het woord naar Marian. Marian wordt hartelijk dank gezegd voor het werk
verricht in het afgelopen 12 jaar waarin zij de penningmeesterstaak heeft uitgevoerd.
Een bos bloemen wordt haar tijdens de vergadering uitgereikt en Bongo kadobon voor
een overnachting en diner. Applaus voor Marian.
De gevonden plaatsvervanger voor Marian heeft op het allerlaatste moment zich terug
getrokken. Om het vertrek van Marian zeker te kunnen stellen zal de Vz Albert
tijdelijk deze taken op zich nemen. Overigens niet als secretaris in functie wat
wettelijk niet toegestaan is in combinatie met het voorzitterschap.
Aftredend en herkiesbaar: Ron Verburg. Ron wordt met een applaus herkozen tot bestuurder.
Aftredend maar niet herkiesbaar: Cees van Dongen Als dank voor de bewezen 13 jaar
diensten binnen het bestuur, waarvan10 jaar als secretaris wordt Cees toegesproken
door Albert. Cees heeft de taken van Secretaris is de afgelopen 10 jaar behoorlijk
weten aan te dikken. Het wordt dan ook nog een hele uitdaging om dit binnen het
bestuur op de juiste manier te beleggen. Het bestuur is Cees zeer erkentelijk voor alle
verrichte activiteiten en inzet en heeft besloten Cees tot erelid te maken van de
vereniging. Zijn vrouw Mary wordt met een bosbloemen bedankt en samen kregen zij
een Bongo bon om er met motor een weekeind op uit te trekken.
Cees is blij te zijn een flinke bijdrage te hebben geleverd aan hoe de club er nu voor en bij
staat.
Nieuwe bestuursleden : Voor de vacante plaats van Cees is het bestuur ontzettend blij een
nieuwe kandidaat gevonden te hebben. Eline Reichgelt wordt voorgesteld en door de
vergadering gekozen als nieuw bestuurslid. Zij zal tevens de functie Secretaris gaan
bekleden. Met applaus wordt ook Eline gekozen als bestuurslid van Surfclub ter Aar
De voorzitter is blij dat we toch weer nieuwe energieke bestuursleden gevonden hebben die er
de schouders onder willen zetten.
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13

Wat nog ter tafel komt.

14

Rondvraag.

15

Sluiting 22:00
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Aftreed Schema Bestuursleden
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Albert van
den Berg
Ron Verburg

2015

T

2018

Vz

V

Vs

s

Vs

Vz

Vs
Vz

Vs
Vz

Vs
Vz

T

>

T

>

T

>

V

Vz

V

V

V

V
T

V
T

V

V

A

T

A
A

T

A
A

T

A
A

T

A

A

Vz
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V

V
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A
A
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2020

>

Ts

T

2019

V

t

Menno de
Keijzer
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

2017

T

Mirjam
Jonker
Jari de
Keijzer
Linda van der
Voorn
Eline
Reichgelt

Cees van
Dongen
Harry Egberts

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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