Verslag Algemene Ledenvergadering 28 november 2017.
De vergadering wordt als gebruikelijk gehouden bij Jachthaven Naarden, Onderwal 4 in Naarden.
Wij maken voor het eerst gebruik van de nieuwe zaal, dat is helaas wat onrustig omdat bezoekers
van een andere vergadering af en toe door onze zaal moeten.
Agenda:
1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering om ca. 20.00 uur. Een bijzonder woord van welkom aan Henk
en Ellen de Haan die dit jaar lid zijn geworden.
De agenda wordt conform vastgesteld.
2. Notulen ALV 21 maart 2017:
De notulen worden conform goed gekeurd.
Naar aanleiding van een schriftelijke reactie op de vergadering van 21 maart van de heer Hoek wil
het bestuur puntsgewijs haar reactie geven. De vergadering geeft aan daarvoor toch de
beschikking te willen hebben over deze stukken omdat zij nu niet in staat is deze reactie afdoende
te kunnen beoordelen. Het bestuur zegt toe deze stukken toe te sturen en het onderwerp op de
voorjaarsvergadering te agenderen.
Tijdens dit agendapunt komt aan de orde dat de vergadering geen beletsel ziet in de kosten die
eventueel noodzakelijk zijn om de statuten wijzigen De suggestie wordt gedaan om een afweging
te maken tussen dat wat in statuten of dat wat in een huishoudelijke reglement kan worden
geregeld.
3. Concept programma 2018
In de genoemde activiteiten kan de vergadering zich vinden. Opgemerkt wordt dat het
voorjaarsevenement Markermeer kort volgt op het Hemelvaart- en Pinksterweekend en dat het
weekend daarna de tocht naar Engeland gepland staat. Dat lijkt wat veel van het goede, het
bestuur zal kijken of hier nog alternatieve data voor gevonden kunnen worden.
4. Begroting 2018
De vereniging maakt geen roerige tijden door en de begroting levert daarom weinig verrassingen
op. De begroting Is gebaseerd op een aantal activiteiten en soms vallen die iets mee, in 2017 zal
b.v. het niet doorgaan van het IJsselmeer evenement een onverwachte positieve bedrage aan het
resultaat leveren. Punt van aandacht blijft het wel erg stabiele aantal leden, een kleine groei is het
doel. De wijze waarop in dat verband het “gratis” eerste jaars lidmaatschap in de begroting moet
worden opgenomen wordt aangepast door uitsluitend de echte kosten van de nieuwe leden te
begroten en niet de gemiste contributie.
De penningmeester maakt bekend per komende ALV zijn functie ter beschikking te stellen. Hij
vaart geen Hanse meer maar hij blijft bereid tot hand en spandiensten voor de Hanseclub.
5. Rond 20.45 sluit de voorzitter het officiele deel van de avond.

In de pauze wordt geanimeerd bijgepraat over de belevenissen van het afgelopen vaarseizoen.

Veilig Varen
Na de pauze geeft Huib Geselschap, lid van onze vereniging en oud huisarts een presentatie over
de aandachtspunten bij de voorbereiding van een tocht in het licht van het voorkomen van
medische complicaties.
Aan de orde komt wanneer sprake is van eenvoudige eerste hulp op basis waarvan een
onderscheid gemaakt moet worden tussen korte tochten die maximaal zes uur duren en langere of
complexe tochten.
In het eerste geval is een goede EHBO doos met aanvulling en EHBO literatuur voldoende,
Belangrijk is dat wondbehandeling binnen 6 uur moet gebeuren. Een EHBO cusrus is een echte
aanrader, je leert dan iets meer dan alleen een pleister plakken.

Het meest voorkomende euvel zal zeeziekte zijn, waarbij uitgerust aan boord stappen, beperkt
gebruik van alcohol en pillen tegen zeeziekte de remedie zijn.
Daarnaast komen brandwonden door vuur, maar ook door slippende lijnen en zonnebrand
veelvuldig voor. Ten aanzien van de laatste twee liggen de preventiemiddelen voor de hand,
goede kleding, zonnebrandcreme en handschoenen.
Een andere aanbeveling is het dragen van goede (veter)schoenen en gebruik van een bulletalie.

De voor mij meest opvallende aanbevling was je vooral te vergewissen van de medische
(eigen)aardigheden van je opvarenden. Zo vormen b.v mensen met diabetes een aanzienlijk risico
bij langere tochten. Mocht zich onverhoopt iets voordoen is het b.v. bij contact met de
radiomedische dienst handig om kennis te hebben van wat een opvarende mankeert.
Litertuur voor aan boord:
Het “Oranje Kruis” boekje,
Boordboek EHBO (bol.com)
Dokter aan Boord, (KNRM winkel)
EHBO op Zee, (KNRM winkel)
Kijk er vooral de presentatie nog eens op na waar nog meer tips een aanbevelingen te vinden zijn.
Om 22.00 uur wordt het programma afgesloten met een dankwoord aan Huib en daarna wordt
verder bijgepraat onder het genot van een drankje.

