Notulen Algemene Ledenvergadering Surfclub Ter Aar
Algemene Ledenvergadering van de Surfclub Ter Aar dinsdag 1 juli 2020
Namens Eline Reichgelt (secr)
Aanvang: 19:45 uur

1. Opening (vz)
2. Vaststellen agenda (vz)
a. Verzetten verslag kascommissie en benoeming naar na de uitgaven 2019
3. Ingekomen stukken en mededelingen (secr)
a. Geen
4. Opmerkingen op de notulen ALV 2019 (secr)
a. Geen
5. Samenvatting van het afgelopen jaar door de voorzitter (vz)
Ik zal een korte samenvatting geven van het afgelopen jaar, hoe het met de trainingen, wedstrijden en
andere evenementen ging zal zo meteen bij de daarbij horende agendapunten besproken worden.
Waar ik het vooral over wil hebben is de organisatie binnen de surfclub, wij als bestuur en de
vrijwilligers die zich inzetten voor de vereniging.
Vorig jaar bleven er na de ALV in maart 3 actieve bestuursleden over en nog een penningmeester die
op de achtergrond de boekhouding bijhoudt. De wedstrijden kwamen er weer aan in april en de
trainingen gingen weer van start in mei. Gelukkig lopen de trainingen onder begeleiding van cees
ieder jaar toch altijd heel soepel, echter gaat dat bij de wedstrijden etc niet zo. Het vinden van
wedstrijdleiding, barpersoneel, het doen van de boodschappen en het halen van de prijzen bleken
vaak toch uitermate tijdrovende taken die bovenop de gebruikelijke bestuurstaken zoals de mail
beantwoorden, ledenadministratie bijhouden, factureren, boekhouden, contact met de gemeente en
het watersportverbond, begeleiden van onze toppers in de STAAC, onderhoud aan het surfmateriaal
en het gebouw onuitvoerbaar blijkt te zijn voor ons 4’en. Om deze reden zijn belangrijke maar minder
urgente zaken dit jaar minder goed uitgevoerd, denk aan de plannen omtrent een nieuwe stalling,
subsidies bij verschillende fondsen, het opzetten van cursussen voor nieuwe trainers en cursussen
voor wedstrijdleiding. Dit is natuurlijk allemaal erg jammer aangezien we zonder het uitvoeren van die
belangrijke punten niet vooruitgaan met onze surfclub maar juist achteruit.
Als bestuur zijn we dus na het hectische wedstrijdseizoen opnieuw opzoek gegaan naar nieuwe
bestuursleden. Na veel berichten versturen en veel rondvragen, hebben we voor de ALV een aantal
nieuwe kandidaten aangedragen om ons team te versterken. Op dit moment zijn we bezig om de
interim bestuursleden steeds meer taken op te laten pakken zodat alles wat beter verdeeld wordt en
we meer ruimte krijgen om te focussen op de belangrijke maar minder urgente zaken die ik eerder
noemde.
Naast het punt over bestuursleden is er nog een belangrijk punt, namelijk vrijwilligers. Afgelopen jaar
stonden we als bestuur toch redelijk verstelt van het feit dat na het bellen van alle leden op de
ledenlijst (zonder degene die al zo vaak iets doen) vrijwel niemand een keer bar kon staan of kon
helpen bij de wedstrijdleiding. We hopen nu het bestuur weer sterker staat we vanuit het bestuur de
vrijwilligers die er al zijn beter aan kunnen sturen maar ook andere leden kunnen enthousiasmeren
om actiever bij de surfclub betrokken te laten zijn. We hopen dus ook van leden die nog niet zo
betrokken zijn bij de surfclub zelf een keer te kijken waar geholpen kan worden, dat zouden wij als
bestuur heel erg waarderen.
Concluderend was het een hectisch jaar voor ons als bestuur maar met de nieuwe mankracht die we
zo gaan voordragen gaan we er weer hard tegenaan.
6. Regelgeving, vergunning en gemeentelijke zaken
a. AVG (vz)

- Baggeren: eerste slib op het land stallen, later grond storten om de natuurzone te
creëren. Blijven 20m van de oever vandaan i.v.m. troep van omwonende. Voor de rest
over heel het oppervlak van de plas. Idee om op het langste eind te beginnen (verst van
het slib depot), zodat op het begin van het surfseizoen de baggeraar aan de rand is,
minste ‘’overlast’’
- In overheid nu veel discussie over onder andere dit onderwerp, afzetten van grond
Surfclub:
- Blij dat dit gebeurt voor algemeen belang
Vervolg:
- Overlast tijdens de uitvoering, terugkoppeling voor het werk begint; Paul neemt contact
op met Harry Egberts
Robert - heeft bestek van het plan van Rijnland, is dus al aanbesteedt, timings bekend. Hij
gaat het delen
Harrie - afrolsteiger vanaf parkeerplaats naar het water, langs onze steiger, staat in de
planning van de gemeente. Jari zal checken bij de gemeente.
c. Plannen natte kant (vz)
Afgelopen ALV is er gesproken over de plannen van de gemeente om meerdere
sportverenigingen op een nieuwe vestiging aan de paradijsweg te plaatsen. Er is toen
eigenlijk ook vastgesteld dat er vanuit de vereniging geen draagvlak is om met dit plan in
te stemmen. We hebben we contact gehouden met de gemeente mocht er namelijk
verandering komen in de plannen dan zouden we in ieder geval op de hoogte gehouden
willen worden. De laatste update die we ontvangen hebben vanuit de gemeente was rond
juni 2019. Hierin meldde ze dat het mogelijk zou zijn om het bestemmingsplan van de
gemeente aan te passen mits er duidelijkheid zou zijn over welk stuk land geschikt zou zijn
voor het plan. Na reactie van de verenigingen heeft de gemeente geen contact meer
gezocht om plannen te bespreken. Door onze drukte en het draagvlak wat mist zijn we er
niet meer achteraan gegaan.
7. Financiële zaken
a. Verslag inkomsten / uitgaven 2019 (penn)
i.
Veel afmeldingen qua leden
ii.
Posten los gezet: kluizen, les en contributie. Verhuur gebouw, kantine opbrengsten
(ivm opbrengsten kaartclub)
iii.
Nieuwe post: evenementen
iv.
Nieuwe stalling post: vervalt, komt als er een daadwerkelijk plan is. Dan 1/5
begroten
b. Begroting 2020 (penn/vz)
i.
Begroting gemaakt in feb, zonder Corona invloed
ii.
Overige inkopen - muziekbox
iii.
Verzekeringen - up to date gemaakt met een expert
iv.
Johan - Corona vergoeding? Niet mogelijk is geen -35% op jaarbasis, mogen er
geen beroep op doen
v.
Cees - Fondsen werving in de planning? Cees en Harry bieden zich aan dit op te
pakken voor 2020
vi.
Robert - Surfmateriaal inkopen en afschrijvingen uitleg. Altijd meer begroten dan
uitgeven
c. Vaststellen contributie 2020 (vz)
i.
Contributie hetzelfde
1. Volgend jaar een plan om te verhogen ivm hogere kosten KNVW

wind omstandigheden. Ook is geconstateerd dat de leden tegen barieres aanlopen kwa
vaardigheden. Zoals waterstarts,voetbanden varen en diverse type gyps en vroeg aan
planeren. En daar graag bij geholpen zien worden. Vooral Bij de meer winderige
omstandigheden. Door middel van ondersteuning van trainers en boten en surfmateriaal van
de club. Wij hebben getracht hierop wat te bedenken. Met als doel onze windsurfers naar een
hoger niveau te brengen. Waardoor ze meer gemotiveerd te raken en hopelijk deze leden
langer te kunnen behouden bij de club en vooral nog veel meer windsurf plezier te beleven.
- Een Zondag training aanvang 12:00 uur tot 15:00.
- Deze training gaat alleen plaats vinden bij een verwachte windkracht boven de 10 knopen
- De training bestaat uit 1 hoofdtrainer en 1 a 2 wal kapiteins met minimaal een
boot.
- De hoofd trainer zal om 12:00 uitleg geven over de aankomende les .
- De hoofdtrainer zal zelf ook daarna het water op gaan om ook op deze manier uitleg te geven en
praktijk voorbeelden te laten zien.
- Er zal geoefend worden op snel kunnen aanplaneren ,waterstarts maken,voetbanden varen,
slalom races ,Gps speed races en gype’s
- Ook gaan er 1 a 2 wedstrijden plaatsvinden in het seizoen: Gps speed en een Slalom Race
En we gaan proberen om een uitstapjes te maken op andere wateren
Wat moet het niveau zijn om deel te nemen? Dinsdag groep en zelf kunnen optuigen. Eerste
training is afgelopen zondag geweest, succes, goed opgezet, veel animo. Onnks harde wind veel
man het water op. Wel wat schade aan clubmateriaal opgelopen.
11. Verslag wedstrijden (vz)
Cees - Nu nog niks gepland aan evenementen. Idee van Cees en Rob om een open zondag te plannen,
trainers aanwezig, voor alle leden. Niet over organisatie. Wel goede afstemming met trainers. Geen
kosten aan verbonden. Wordt meegenomen als info in de donderdag groep.
12. Verslag evenementen (STAAC)
Weekend van Ter Aar, opendag, POwerkiten-blowkarten, winter bbq. Alle voorbereidingen getroffen voor
bolderen, maar niet door gegaan ivm corona. IDee om een open zondag met bbq te organiseren, voor
club binding.
Verslag onderhoud (onderhoud) - Ron stuk
Extra punten: verzekerd voor vandalisme? - deuk in rolluik, uitzoeken Sandra. Tevens schade aan bank
in kleedkamer en bank/tafel picknicktafel - contact opnemen met de gemeente
Plannen nieuwe plankenstalling (vz)
Verbetering buitenboordmotoren (ct)
Er zijn door de surf club Ter Aar 2 boten in gebruik. Deze twee boten zijn sinds voorjaar
2020 uitgerust met twee verschillende motoren. Dit is gedaan om de veiligheid van onze
windsurfers beter te kunnen waarborgen. De trainers en begeleiders kunnen hierdoor
sneller bij kalimiteiten ter plekken zijn en hulp bieden. Ook kunnen ze de trainings groep
beter begeleiden en in de gaten houden. Vooral bij hogere wind snelheden en golfslag.
-

Nr 1 Carolina skiff met daarachter een motor van 8 pk deze een max. van 12 km per
uur kan behalen. (deze mag door alle trainers gebruikt worden met enige ervaring)
Nr 2 Carolina skiff met daarachter een motor van 20 pk deze een max. van 20 km per
uur kan behalen. (deze mag alleen door trainers gebruikt worden die meer dan 1 jaar
les heeft gegeven en ervaring met Carolina skiff Nr 1 heeft op gedaan)

Sinds voorjaar 2020 zijn er voor de trainers en wedstrijdleiders in de begeleidings-boten
automatische opblaasbare zwemvesten beschikbaar. Vanuit het bestuur is daar een
verplichting op tot dragen bij trainingen en wedstrijden.
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