Geacht bestuur, Beste Hans,Wilco, Frits en Reinier,
Dank voor de gezellige voorjaarsvergadering. Ik ben blij dat de vergadering zo druk bezocht
is en vond dat er een mooi onderwerp is behandeld in de presentatie.
De sfeer was top en het was een goed bestede avond. Hoewel ik dus met plezier terug kijk
op de vergadering zijn er ook een aantal aspecten die mij verwondering hebben gegeven.
-

-

Jaarverslag 2016: Ik vind het jammer dat er door de voorzitter geen jaarverslag over
2016 is gemaakt. Het mondeling terugkijken op afgelopen jaar en het uitspreken van
de plannen voor het komende jaar maakt dat onderdeel vluchtig en vind ik geen
goede ontwikkeling.
Mondeling is er b.v. aangegeven dat er een wijziging van beleid betreffende
lidmaatschap is doorgevoerd die financiele gevolgen voor de vereniging heeft. Het
door het bestuur genomen besluit om een ieder die een Hanse bezit en nog niet
eerder lid is geweest van de Nederlandse Hanse Club een gratig jaar lidmaatschap
aan te bieden is een beleidswijziging die door de algemene ledenvergadering
goedgekeurd moet worden.
Artikel 7
1.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden
(contributies) en voorts uit subsidies, alsmede uit eventuele erfstellingen, legaten, schenkingen en
andere inkomsten.
2.
Ieder lid is jaarlijks contributie verschuldigd, welke contributie wordt vastgesteld door de
algemene vergadering.

-

-

-

-

Doordat er geen jaarverslag is gemaakt worden dergelijke besluiten niet vastgesteld
noch worden deze door de vergadering goedgekeurd. De stelling dat er bij de leden
geen behoefte bestaat voor een jaarverslag onderschrijf ik niet. Ook is het daardoor
niet mogelijk voor nieuwe leden om zich op de hoogte te stellen van de
ontwikkelingen van onze vereniging. Ik vraag dan ook aan de voorzitter om ingaande
volgend jaar weer jaarlijks een verslag op te stellen.
Ik vind ongewenst dat er ten tijde van de vergadering geen financiele jaarstukken
beschikbaar waren, en ondanks de in de vergadering gemaakte opmerking
hieromtrent nog steeds niet op de website staan. De presentatie van de begroting
2017 in het afgelopen najaar is te mager om zicht te hebben op de financiele positie
van onze vereniging. Daardoor kan de vergadering niet actief deelnemen in het te
voeren financieel beleid. Voorstel: In het besloten deel van de website in een
afzonderlijke map worden alle goedgekeurde financiele jaarstukken van voorgaande
jaren voor de leden beschikbaar gesteld.
Ook waardeer ik het als zaken als de oprichtingsacte etc. in het besloten deel van de
website beschikbaar gesteld worden. Ik heb in mijn eigen administratie een conceptakte gevonden en beschik niet over het definitieve document.
Tijdens het begin van de vergadering meldde de voorzitter dat Frits zijn Hanse heeft
verkocht. De voorzitter gaf daarbij aan dat hij later in de vergadering dat punt ter
vergadering zou brengen. Dat is niet gebeurd. Wel heeft Frits aangegeven dat hij
graag lid blijft van de vereniging. Als motivatie gaf hij aan dat hij de Nederlandse
Hanse Club een gezellige club vindt en dat de doelstelling van de vereniging daarvoor
ruimte laat.
Ik heb de concept-acte van oprichting doorgelezen en kom tot het volgende:

Artikel 2
1. Het doel van de vereniging is de beoefening van de watersport met betrekking tot de zeiljachten van
het type Hanse te bevorderen alsmede het behartigen van de belangen van (toekomstige) (mede)eigenaren van een zeiljacht van het type Hanse.

Frits gaf aan dat hij de in artikel 2 vastgelegde doelstelling onderschrijft en dat hij
daarom lid kan blijven. Relevant voor het lidmaatschap is artikel 4 en 5 van de statuten.
Met name artikel 4 lid 2 geeft mijns inziens duidelijk de intentie van het lidmaatschap
aan.
Artikel 4
1. De vereniging kent leden.
2. Leden van de vereniging kunnen zijn zij die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt en (mede-)eigenaar
zijn van een zeiljacht van het type Hanse danwel voornoemd type zeiljacht in bestelling danwel in
aanbouw hebben.

Dat hierin het woord kunnen staat geeft mijns inziens geen ruimte om in dit geval het
lidmaatschap te continueren. Daarbij zie ik de aanschaf van een ander merk schip als
blijk dat er niet zozeer een binding is met het merk Hanse en de doelstelling van onze
vereniging. Het woord kunnen zie ik als ruimte om personen die b.v. vanwege hun
leeftijd de zeilsport niet langer kunnen beoefenen en jarenlang een Hanse hebben
gevaren hun lidmaatschap te kunnen laten behouden. Om het in een metafoor uit te
drukke: een persoon in een Feijenoord shirt die zegt dat hij voor Ajax is
Ik heb uit de argumentatie van Frits begrepen dat hij vooral lid wil blijven vanwege de
mensen met wie hij een prettige band heeft.Als Frits toch de relatie met de club wil
behouden is er een mogelijkheid om donateur te worden.
Donateurs
Artikel 6
1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het
donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de
minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben
daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.

Ik kan mij voorstellen dat jullie de situatie in algemene zin willen bespreken met de
leden van de vereniging. Ik stel dan ook voor dat jullie in de eerstvolgende
ledenvergadering dit middels een korte nota van jullie kant agenderen. Het bestuur zal
dan ook een voorstel moeten doen welke geldelijke bijdrage er aan het donateurschap
verbonden is.
Vorengaande houdt mijns inziens in dat Frits totdat een en ander in een
ledenvergadering besproken is geen deel kan blijven uitmaken van het bestuur.
Graag verneem ik op afzienbare termijn jullie visie in dezen.
Ik zie in dat vanuit de sfeer van onze vereniging vorengemaakte opmerkingen als minder
prettig kunnen worden ervaren. Het is mijn intentie echter om onduidelijkheden
bespreekbaar te maken en daarover met draagvlak van de leden besluiten over te nemen. Ik
hoop dat daarmee de focus op de doelstelling zoals verwoord in artikel 2 lid 2 gericht blijft
en dat wij met elkaar nog vele jaren mogen genieten van de bijzondere sfeer die onze
vereniging kenmerkt.
Met vriendelijke groet Nico Hoek

