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(concept) Notulen van de ledenvergadering van de Nederlandse Hanse Club 
gehouden op 3 november  2015 in het Clubhuis van de Roei & Zeilvereniging 
Naarden. 
 

1. Opening 

 

De voorzitter Bas de Jong heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de leden die er voor 

het eerst zijn en onze gast Ted Jansen.  

 

2. Mededelingen 

 

a. Wilko Emmens, de secretaris, is vanavond verhinderd wegens een zakenreis; 

b. De open dag van Rake Rigging, waar we tijdens het Hanse Weekend voor zijn 

uitgenodigd,vindt al plaats op 7 november aanstaande;   

c. Bas de Jong is bezig de film te monteren van het Hanseweekend in september. Hij 

verwacht de film in december gereed te hebben. Dan kan deze vertoond worden 

tijdens de voorjaarsvergadering. Hij zal tevens worden gepubliceerd op ons eigen 

youtube kanaal Nederlandse Hanseclub. Daarvandaan kan iedereen de film 

downloaden.  

 

3. Bestuursaangelegenheden 

 

a. Notulen van de ALV van 24 maart 2015 

 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  

 

b. De begroting 2016 

 

De begroting 2016 wordt door de penningmeester Hans van Leeuwen toegelicht.  

 Nico Hoek vraagt zich af of € 500 voldoende is voor een nieuwe website. 

Hans geeft aan dat dat de begrotingspost nog niet echt onderbouwd is en dat 

hierop teruggekomen zal worden. Als blijkt dat er meer geld nodig is, zal 

hiervoor toestemming worden gevraagd.   

 Er is al contact met Ingrid Vink, beheerder van de Facebook groep 

Hansezeilers.  

 Hans geeft aan ook voor de Toerzeilers met hun website bezig te zijn. Dat 

heeft voordelen. 

 

c. Bestuursfuncties en opvolging 
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Bas meldt dat hij zijn boot heeft verkocht en in de voorjaarsvergadering zal aftreden. 

Dat betekent dat er een vacature in het bestuur ontstaat. Mogelijk dat één van de 

zittende bestuursleden doorschuift, maar dan is er nog steeds een vacature Meld je 

aan!  

 

d. Vooruitblik programma 2016 

 

 We hebben natuurlijk de voorjaars- en najaarsvergadering. Suggesties voor 

invulling van de inhoud zijn welkom.  

 Het Hanse weekend zal plaatsvinden van 9-11 september 2016 in Enkhuizen. De 

suggestie om ook mensen die niet met de boot kunnen komen onderdak te 

bieden, voor een dag of voor het weekend, wordt van harte overgenomen. 

 Er is een idee om samen met de KNRM in het voorjaar MOB manoeuvres te 

oefenen, “redden op afspraak”. Rainier de Groot zal e.e.a. op pakken.  

 De oversteek naar Engeland die in mei was gepland is net niet gelukt; volgend 

jaar gaan we het nog eens proberen. Pinksteren blijkt niet handig.  

 Na Workum in 2014 en Willemstad in 2015 wordt het moeilijk voor 2016 weer 

zo’n groot evenement te bedenken. Maar Frits van den Bosch komt met een 

warm ontvangen voorstel om een bezoek te brengen aan het Marin Lab in 

Wageningen. Het bestuur zal dit voorstel samen met Frits gaan concretiseren  

 De Ronde om Noord-Holland in juni: een aantal leden doen mee met hun boot. 

Als je mee wilt doen met je boot of als opstapper, geef dat dan door aan het 

bestuur. Dan hebben we zicht op de deelnemende clubleden en kunnen we 

wellicht ook nog schepen en bemanning bijeen brengen. 

 Voor de 24-uursrace eind augustus geldt hetzelfde. 

 De Flyer is beschikbaar om een dagje te zeilen (via Gerard Schootstra). Daar zijn 

natuurlijk wel kosten aan verbonden, maar de belangstelling is er. Het bestuur 

neemt deze optie mee voor 2016 of 2017.  

 Een bezoek aan een zeilmakerij kon niet worden ingepast in het programma van 

17 oktober. Het aanbod van de betreffende zeilmaker blijft staan. Het bestuur zal 

bezien wanneer we dat kunnen inplannen.  

 Volgend jaar wil het bestuur een nieuwe kalender uitbrengen. Daar zijn wel 

goede foto’s van de boten voor nodig. Dat hoeven niet persé foto’s van dit jaar 

te zijn. Als je er met je schip op wilt, stuur dan de foto’s naar het bestuur. Liefst 

foto’s van de Hanse-weekenden. 

 En natuurlijk zijn suggesties voor evenementen ook verder welkom!! 

 

4. Rondvraag: 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

  

5. Sluiting 
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Bas sluit de vergadering en nodigt allen uit voor een korte pauze waarna Ted Jansen “het 

weer in vijf stappen” zal uitleggen. 
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