
 
 
 
 
Verslag Algemene Ledenvergadering 21 maart 2017 
 
De vergadering werd zoals gebruikelijk gehouden bij Jachthaven Naarden, Onderwal 4 in 
Naarden. De nieuwe zaal was nog niet klaar maar in het najaar is de ingang aan de voorzijde 
van het gebouwzijn. In totaal waren zo’n 20 leden en met aanhang gaven in totaal ca 30  
personen acte de presence. 
 
Agenda: 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering om ca. 20.00 uur  
Een bijzonder woord van welkom voor de fam. Geeraerts uit Vlaanderen. 
De penningmeester Frits v.d. Bosch  komt door omstandigheden wat later. 
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 
 
2. Notulen ALV  1 november 2016 
De notulen worden conform goedgekeurd. 
 
3. Jaarverslag van de voorzitter: 
I.v.m. verlate aankomst penningmeester wordt dit agendapunt naar voren gehaald. De 
voorzitter doet mondeling verslag over het afgelopen verenigingsjaar. Op  de site zijn In de 
verslagen over de evenementen de highlights terug te lezen. Helaas zijn wij er nog niet in 
geslaagd een bezoek aan Marin te organiseren. Wij blijven dit proberen. 
Het bestuur is overgestapt op Office 365 om de onderlinge communicatie en verslaglegging 
te verbeteren. Daarmee hebben we ook specifieke mailadressen (@Hanseclub.nl). Ook zijn 
we nog steeds bezig met moderniseringvan de website.  
 
4. Financieel verslag en verslag kascommissie: 
De kascommissie, heeft de financiële stukken gecontroleerd. Daarbij is een niet materieel 
verschil in de balans aan de orde geweest. Van de uitgaven konden de bewijsstukken 
worden overlegd en de kascommissie stelt voor de penningmeester en het bestuur decharge 
te verlenen. De vergadering gaat daarmee akkoord. Wel geeft de kascommissie het advies 
de controle beter en tijdig te plannen en de stukken ook conform de toezegging op de site te 
publiceren. 
De secretaris zal de financiële stukken aan de leden toesturen. 
 
5. Benoeming kascommissie: 
Richard Oets blijft aan als lid van de kascommissie, Martin Broeders treedt af. Hij wordt 
bedankt voor de secure wijze van de uitvoering zijn taak. 
Tot de kascommissie treedt toe: Marjan de Vries. 
 
6. Benoeming nieuw bestuurslid 
Het bestuur stelt voor om Wim van Beek als extra lid aan het bestuur toe te voegen.  
Wim stelt zichzelf kort voor. De vergadering gaat unaniem akkoord. 
 
7. Programma 2017 
Het Hanseweekend wordt gehouden van 8 t/m 10 september.  Vrijdag wordt verzameld in de 
Blocq van Kuffeler waarna wij op zaterdag naar Lelystad zullen varen, daar overnachten wij 
in de Bataviahaven. 



Het bestuur wil eind oktober een bezoek aan de Maeslantkering organiseren in combinatie 
met een rondvaart in de Maasvlakte Twee.  
De najaarsvergadering wordt in verband hiermee iets naar achteren verplaatst en zal plaats 
vinden op dinsdag 28 november. 
Wim van Beek licht het plan toe om in mei 2018 een gezamenlijke tocht naar Engeland te 
maken. De voorbereiding voor deze tocht zal tijdens een of twee palavers in het volgende 
winterseizoen plaats kunnen inden. 
In mei is er misschien een mogelijkheid om met een aantal schepen naar de Wadden te 
gaan.  

 
Deze punten worden binnenkort in een nieuwsbrief verder toegelicht. 
 
 
8. Rondvraag. 
De penningmeester geeft aan dat hij inmiddels een ander schip heeft gekocht, geen Hanse. 
Hij vindt de club echter leuk en zou eigenlijk wel lid willen blijven. Het is een nieuw fenomeen 
en de vraag wordt gesteld of dit in een Hanseclub wel kan. Misschien een donateurschap? 
Het bestuur zal hier de komende maanden een standpunt over bepalen. 
 
 
9. Sluiting officiële deel van de vergadering om ongeveer 21.00 uur 
 
Diesel een mooie brandstof maar…….. 
 
Na de pauze volgt een inleiding door Kees Kingma die ons meeneemt in de problematiek 
van veroudering van diesel en algengroei. 
Kees heeft onder andere voor de Vereniging van Toerzeilers een en ander gepubliceerd over 
dieselolie en kan met recht expert op dit gebied genoemd worden. 
Met behulp van de nodige foto’s laat hij de verschillen tussen verse en oudere diesel zien. In 
ieder geval is het cruciaal om water in de brandstof te voorkomen. Dit is de bron voor 
algengroei. Los van algen is veroudering van diesel eigenlijk een groter probleem. De 
substantie die bij veroudering ontstaat kan een taai slijm opleveren dat alleen met behulp 
van warmte of grof geweld uit de tank verwijderd kan worden. 
Handige tip: Koop een witte plastic trechter en dan zie je bij de pomp gelijk of je wel “verse” 
diesel krijgt.. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gaandeweg de presentatie wordt het publiek onrustiger want eigenlijk lijkt het of je het niet 
goed kan doen 
Veel van in de markt verkrijgbare toevoegingen werken niet of nauwelijks.  
Bovendien is het uitkijken of er al niet een toevoeging in de brandstof zit zoals bij sommige 
pompen het geval is. Te veel is namelijk niet goed. Hij gebruikt zelf Acticide CMG dat alleen 
voor professioneel gebruik mag worden verkocht. Een goed alternatief is Grotamar 
Een ander fenomeen is het gebruik om met de tank gevuld de winter in te gaan. Door 
temperatuurverschillen blijft er echter luchtcirculatie plaats vinden. Tip van Kees, overwinter 
met een lege tank waarin een klein litertje benzine wordt achtergelaten, deze verdampt en 
zorgt voor wat overdruk in de tank als de ontluchting iets wordt gesmoord.  
 
De nieuwe brandstof GTL heeft als voordeel dat het niet of in ieder geval veel langzamer 
veroudert. Echter komt er water bij dan is ook in deze brandstof vorming van algengroei 
mogelijk. 
Een ander soms voorkomend probleem is dat GTL een andere uitwerking op rubber heeft, in 
tegenstelling tot normale diesel krimpt rubber bij gebruik van GTL. 
Dit heeft bij oudere motoren soms gevolg voor de rubberen ringen in de brandstofpomp.  
Een belangrijke tip is sowieso om regelmatig de rubberen ring in de tankdop te vernieuwen, 
kost vrijwel niets en kan veel problemen voorkomen. 
Belangrijk voordeel is dat GTL niet ruikt, de motor rustiger loopt en niet rookt. 
Ook dieselkachels worden erg blij van GTL, het verbrand veel schoner.   
Dat GTL iets minder kracht oplevert klopt in theorie maar is in de praktijk niet merkbaar.  
 
Al met al een interessante presentatie waarbij duidelijk werd dat er over brandstof veel te 
leren valt.  
Kees heeft er sinds een tijdje zijn beroep van gemaakt, zie www.mobieletankcleaning.nl . 
 
Na afloop rond 22.30 is er aan de bar nog nagepraat en rond 23.00 uur werd de avond 
afgesloten. 


