Notulen Algemene Ledenvergadering Nederlandse Hanse Club gehouden
op 24 maart 2015, Clubhuis Roei & Zeilvereniging Naarden.
Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 19.35 en heet alle aanwezigen en in het
bijzonder de gastsprekers voor het tweede deel van de avond welkom.
Verslaglegging Financieel:
Rainier de Groot presenteert de balans en jaarrekening over 2014. Deze stukken
werden met de uitnodiging voor de vergadering meegestuurd. Door wat
kostenbesparende maatregelen, gestructureerd nabellen op achterstallige
contributie en doordat in 2014 voor het eerst een deelnemerbijdrage is gevraagd
aan de deelnemers van Hanseweekend Noord is het jaar beter afgesloten dan
verwacht. Er is sprake van een positief saldo dat met goedkeuring van de ALV
aan de algemene reserve wordt toegevoegd.
De kascommissie, in tegenstelling tot hetgeen de statuten daarover bepalen,
bestond dit jaar uit een persoon Martin Broeders. Hij geeft aan geen afwijkingen
van materiële betekenis in de administratie te hebben aangetroffen. Hij adviseert
het bestuur op een paar kleine punten actie te nemen voor een nog betere
administratie en adviseert de ALV om het bestuur decharge te verlenen voor het
gevoerde beleid. Dit wordt door de ALV over genomen.
Martin wordt bedankt voor het uitoefenen van deze taak.
Inhoudelijk jaarverslag:
Dit stuk is met de uitnodiging voor de vergadering meegestuurd. Er worden geen
vragen over gesteld.
Benoeming kascommissie;
Martin Broeders heeft aangegeven opnieuw beschikbaar te zijn voor de
kascommissie. Frits van den Bosch wordt tot tweede lid van de commissie
benoemd.
Penningmeester:
Nico Hoek heeft te kennen gegeven zijn functie neer te willen leggen en het
bestuur heeft Hans van Leeuwen bereid gevonden om deze taak over te nemen
Er zijn geen tegenkandidaten gesteld en Hans wordt onder dankzegging tot
penningmeester benoemd.
Nico Hoek wordt door de voorzitter bedankt voor het door hem gevoerde
financiële beleid dat er mede voor heeft gezorgd dat de financiën van de club er
weer goed uit zien. Er wordt op een later moment gepast afscheid van hem
genomen.
Programma 2015:
 He melvaartweekend: tocht met een aantal Hanses naar Lowestoft, animo
wordt gepeild en zijn meer belangstellenden voor dit evenement. Een
uitnodiging daarvoor zal op korte termijn naar de leden worden gestuurd.
 Hanseweekend Noord: 11 t/m 13 september in Enkhuizen, wegens succes
zal de formule worden herhaald. Tijdens de AL wordt voorgesteld het
evenement een extra “tintje” te geven in verband met het 10 jarig
bestaan van de club. Het bestuur zal zich daarover buigen.
 Najaarsvergadering: 3 november te Naarden




Nader te bepalen: Evenement met de importeur West Yachting in
Workum.
Evenement Zuid: in het verleden is dit ondanks een paar pogingen niet
van de grond gekomen. Een enquête onder leden woonachtig in het zuiden
lever wel positieve reacties op. Tijdens de vergadering wordt van
gedachten gewisseld over een mogelijke opzet. Die zou kunnen bestaan
uit de verplaatsing van het evenement met West Yachting naar het zuiden
in de vestiging Willemstad. Het bestuur zal dit de komende
bestuursvergadering aan de orde hebben.

Rondvraag:
Aan de orde komt de vraag of het mogelijk is de site aantrekkelijker te maken.
Vast staat dat een belangrijke succesfactor het leveren van content door de leden
is. Het doorlinken naar toeleveranciers levert onvoldoende toegevoegde waarde,
de weg naar die partijen wordt zonder tussenkomt gevonden.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om ca. 20.30 het officiële deel
van de vergadering.

