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Juni 2017 
 
 
 
Hallo Nico,  
 
Dank voor je memo.  We nemen je opmerkingen serieus en willen dit ook in het najaar als 
ingezonden stuk – met onze reactie – in de vergadering inbrengen. Mede voor dat doel lijkt het ons 
wenselijk het stuk in te korten en de onderwerpen die je aansnijdt stuk voor stuk te belichten, met 
daarbij onze reactie.   
  

1. Graag een schriftelijk jaarverslag  
Je geeft aan dat je graag een schriftelijk jaarverslag ziet en het mondeling verslag in de vergadering 
wat vluchtig vindt. Ook ben jij van mening dat hiermee beleidswijzigingen worden vastgesteld.   
Wij hebben begrip voor je standpunt en hebben er geen moeite mee komende jaren weer 
een jaarverslag te schrijven. Overigens, een mondeling jaarverslag is wettelijk toegestaan. 
En we willen je erop wijzen dat een jaarverslag van een vereniging geen besluiten vastlegt zoals jij 
stelt. Dat gebeurt bij goedkeuring van de verslagen van de ALV’s, zie art. 13.3 van de Statuten.    
  

2. Gratis lidmaatschap voor ‘eerste keer’ leden in 2017.  
Je stelt dat het aanbieden van een gratis lidmaatschap aan kopers en bezitters van een Hanse die nog 
niet eerder lid zijn geweest een beleidswijziging is die als zodanig in stemming had moeten worden 
gebracht en waarvoor in de begroting ruimte had moeten worden gemaakt.   
Ten aanzien van het eerste punt willen we graag opmerken dat in het najaar 2016 in de ALV de 
resultaten van het onderzoek onder de leden aan de orde zijn gesteld, waaronder een (beperkte) 
groei van de vereniging.  De mogelijke kosten – althans het ontbreken van de inkomsten – hebben 
wij niet expliciet aan de orde gesteld en in de Nieuwsbrief van december 2016 hebben we dat 
gemeld: “Omdat we niet verwachten dat hierdoor onze begroting 2017 volledig uit balans zal raken 
hebben we hier niet een aparte ledenvergadering voor uitgeschreven”.   Wij hebben daar geen reactie 
op ontvangen en menen er dus vanuit te mogen gaan dat de leden hiermee akkoord zijn gegaan. De 
stand van zaken na zes maanden heeft ons vermoeden bevestigd: er zijn twee nieuw leden.   
  

3. Financiële stukken niet op tijd.   
Je geeft aan dat de financiële stukken tijdig voor de vergadering waarin ze worden besproken bij de 
leden bekend moeten kunnen zijn en dat het wenselijk is deze ook op te nemen in het besloten deel 
van de website. Ook Martin Broeders (kascommissie) heeft daarop gewezen.   
Ten aanzien van het eerste past ons alleen een ‘mea culpa’. Wij moeten en zullen ons leven beteren!  
Inmiddels zijn de stukken 2016 op de site geplaatst bij het item  ‘ledenbestanden’. En natuurlijk staat 
daar ook de Oprichtingsakte. 
  

4. Lid blijven bij verkoop Hanse  
De aanleiding voor het memo – schatten wij in – gaat over het (bestuurs-)lid blijven van de Hanseclub 
door Frits van den Bosch na verkoop van zijn Hanse. Je geeft daarbij argumenten die ontleend zijn 
aan de statuten.   
Als bestuur zijn wij verantwoordelijk voor naleving van de Statuten, dus terecht dat je daar naar 
verwijst. Echter, er staan meer relevante artikelen in de Statuten dan jij noemt. Art. 5 gaat expliciet 
over het einde van het lidmaatschap en daar komt verkoop van je Hanse niet voor. Wij leiden daaruit 
af dat beëindiging van het lidmaatschap vanwege verkoop van de boot gewoonweg niet is geregeld.   
Het interpreteren van de Statuten – een klus voor onze voorzitter (jurist) – leidt bij ons ook tot de 
conclusie dat de situatie als beschreven in art. 5.4 en 5.5 van de Statuten niet aan de orde is.   
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Wel zijn we het met je eens dat de kern van de Hanseclub moet blijven: een club van Hanse bezitters. 
Wij – en toekomstige besturen moeten ons hier bewust van zijn. Het stellen van bij voorbeeld een 
quotum aan niet Hansebezitters gaat ons op dit moment te ver voor zover dat al een haalbare optie 
zou zijn.  
  

5. Aanpassing van de Statuten, opstellen Huishoudelijk Reglement.   
Het kan zinvol zijn – op meer punten – om de Statuten te actualiseren. Echter, de kosten daarvan 
bedragen minimaal € 500 en dat vinden wij best veel geld bij een jaarbegroting van zo’n € 2700.   
Wel overwegen wij als mogelijk alternatief een paar onderwerpen in een Huishoudelijk Regelement 
vast te leggen. Afgezien van het feit dat het nu vooral een vaarseizoen is, lijkt sonderen bij de leden 
hier wenselijk voor we hier veel energie in steken. Wordt vervolgd, dus.  
  
We hopen met het bovenstaande een adequate reactie te hebben gegeven en willen een en ander 
ook graag persoonlijk met je bespreken. Daarom zullen Hans en/of Wilko je benaderen voor een 
afspraak, ergens in de regio Kennemerland.   
 
Met zeilersgroet,   
Namens het bestuur,  
  
Hans van Leeuwen   
06 51450042  
  
 

 


