
 

 

 

 

 

 

 
Verslag Algemene Ledenvergadering 1 november 2016 
 
 
 
De vergadering werd zoals te doen gebruikelijk gehouden bij Jachthaven Naarden, 
Onderwal 4 in Naarden.  
In totaal waren zo’n 20 leden en met “aanhang" gaven in totaal 32 personen acte de 
presence. 
 
Agenda: 
 
Inloop          19.30-20.00 

 
Start oficiele deel 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering om ca. 20.00 uur en heet iedereen welkom die de 
op dat moment langste avondspits van het jaar heeft getrotseerd. 
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld, vanzelfsprekend wordt goedkeuring 
van de notulen van de algemene ledenvergadering van 22 maart toegevoegd. 
 
2. Notulen ALV 22 maart 2016 
De notulen worden unaniem goedgekeurd. 
 
3. Uitslag Enquete 
In totaal zijn 72 enquetes verzonden en 26 zijn er volledig ingevuld geretourneerd. 
Een onvolkomenheidje resulteerde in beperkte mogelijkheden tot invullen voor die 
leden die nog niet aan een  evenement hebben deel kunnen nemen. 
Desondanks levert de enquete goede informatie op. 
Men is positief over club en de evenementen, de locatie Enkhuizen voor het 
zomerevenenement is goed maar wat afwisseling kan geen kwaad. De voorzitter 
geeft aan dat voor het zomerevenement 2017 waarschijnlijk gekozen wordt voor een 
haven op vrijdagavond met een activiteit op zaterdagmorgen een daarna naar een 
volgende haven op zaterdagmiddag. Dit wordt verder uitgewerkt. 
Leden hebben geen probleem met een (beperkte) eigen bijdrage aan evenementen. 
De lange weekenden van Hemelvaart en Pinksteren worden minder geschikt geacht 
voor een evenement. 
Er zjn een aantal ideeën geopperd die het  bestuur in haar lijst van mogelijkheden 
opneemt.  
De vergadering geeft nog een aantal tips mee zoals een bezoek aan Radar 
Maasmond. 
 
 4. Financieel beleid/begroting 2017 



De penningmeester leidt de vergadering door de begroting. Deze sluit met een 
beperkt, maar gezien de financiele buffer, aanvaardbaar tekort. 
De vergadering adviseert een voorzichtige begroting te hanteren liever uitgaan van 
een iets tegenvallen ledenaantal dan vanuit een groei scenario, 
Het bestuur gaat er van uit dat de liquide middelen ongeveer 2x de jaarlijkse 
contributie zou moeten bedragen. 
De vergadering gaat unaniem akkoord met de begroting. 
 
5. Sluiting officiële deel van de vergadering om ongeveer 20.45 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Informele deel van de vergadering 
 
Ben Roos van Nautisail over tochtvoorbereiding en yacht deliveries. 
Ben neemt ons gedurende een uur mee in de wereld van Yachtdelivery. Hij heeft met 
zijn bedrijf een goede staat van dienst. Schepen van 32 tot 72 voet zijn afgeleverd in 
de Carieb of Middellandse zee. Maar soms wordt ook bemanning geleverd voor het 
overzeilen naar het Kieler kanaal 
Eerst schetst hij waarmee bij de voorbereiding rekening gehouden moet worden. En 
daarbij wordt niet over één nacht ijs gegaan. Het schip moet goed zijn uitgerust, in 
goede staat van onderhoud zijn en over de juiste veiligheids- en reddingsmiddelen 
beschikken. Tevens moet de allrisk verzekering dekkend zijn voor het beoogde 
vaargebied. De schepen worden in de voorbereidingsfase ook geïnspecteerd. Het is 
ook wel voorgekomen dat een opdracht is geweigerd omdat het schip niet aan de 
maatstaven voldeed. 
Ben beschikt over een flinke database met ervaren, gecertificeerde schippers en 
bemanningsleden. 
Soms vaart de eigenaar mee maar de ervaring leert dat de tocht dan langer duurt 
omdat het toeristische aspect dan zwaarder weegt dan het in een ruk doorvaren naar 
de eindbestemming. 
Tijdens de reis wordt een nauwkeurig logboek bij gehouden en bij de aflevering wordt 
aangegeven wat er tijdens de reis niet goed functioneerde of mogelijkerwijze kapot is 
gegaan.  
Het lezing gaf een mooi inkijkje en het biedt interessante opties om bij voorbeeld de 
vakantie vast een flink stuk van huis te beginnen.  
Diegenen die meer informatie willen kunnen terecht op  
 (http://www.nautisail.nl/index.php) 
Tijdens het napraten volgde de premiere van de film van het Hanse weekend 2016 in 
Enkhuizen gemaakt door Nico Hoek en Hans van Leeuwen. 
Rond 23.00 uur afsluiting.  
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