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Inhoudelijk Jaarverslag 2017 
 
Toelichting: het jaarverslag over 2016 is mondeling gedaan, dat is ook een 
rechtsgeldige manier. Er bleek behoefte aan een schriftelijk jaarverslag, dus bij 
deze. Dit verslag legt overigens geen besluiten vast, dat gebeurt door de 
verslagen van de Algemene LedenVergaderingen (ALV).   
 
 
Het bestuur heeft in 2017 zeven keer vergaderd.  
De belangrijkste onderwerpen die daarbij passeerden zijn de organisatie van de evenementen, 
waaronder de algemene ledenvergaderingen . Op een vergadering na waren alle bestuursleden 
aanwezig. De samenwerking binnen het bestuur is uitstekend en de vergaderingen verlopen 
altijd op plezierige wijze bij een van de bestuursleden thuis of via Skype. 
In algemene zin vroegen aandacht de nieuwe privacy wetgeving, de website en ledenwerving. 
Van al deze vergaderingen zijn verslagen en actielijsten opgemaakt.  
 
Het ledenaantal van onze club beweegt zich door de jaren heen rond de zeventig. Het bestuur 
streeft een bescheiden groei van het aantal leden na en daar is o.a. met de importeur meerdere 
malen contact over geweest . Geconstateerd is dat er nauwelijks ledenaanwas naar de 
importeur terug te leiden is.  De importeur heeft ons bevestigd dat zij alle kopers een brochure 
van de club mee geeft. 
Met het plaatsen van een artikeltje in Zilt eind 2017 hopen wij meer aandacht op onze club te 
vestigen.  
Het verkeer op de website is , overigens net als bij veel andere verenigingen, in intensiteit 
afgenomen. Er loopt steeds meer via Facebook, Toch kijken wij naar aanpassing van lay-out 
en actualiteit.  
Onze activiteiten hebben wij gescreend ten aanzien van de komende privacy wetgeving, 
vooralsnog lijkt er voor een kleine vereniging als de Hanseclub weinig aan de hand. De 
ledenlijst is met beperkte gegevens op het besloten deel van de site in te zien en gegevens 
worden uitsluitend gebruikt voor doelstellingen van de vereniging. Het onderwerp blijven wij 
volgen.  
 
De Algemene Ledenvergaderingen werden gehouden op 21 maart en 28 november 2017 op de 
vertrouwde locatie in Naarden.  De vergaderingen worden steeds redelijk tot goed  bezocht. 
De verslagen van deze vergaderingen kunt u vinden op het besloten deel van onze website.  
Het belangrijkste onderwerp dat op 28 november aan de orde kwam betrof de uitleg van en de 
actualiteit  van de statuten,  tijdens de voorjaarsvergadering in 2018 zal dit onderwerp weer op 
de agenda staan.  
 
 
Na de pauze in de ALV van 21 maart volgt een inleiding door Kees Kingma die ons 
meeneemt in de problematiek van veroudering van diesel en algengroei. Hij kan met recht 
expert op dit gebied genoemd worden. en heeft er zelfs zijn beroep van gemaakt, zie 
www.mobieletankcleaning.nl 
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Een interessante presentatie waarbij duidelijk werd dat er over brandstof veel te leren valt.. 
In het verslag van de ALV (op de ledenpagina van de site) kunt u een en ander in meer detail 
nalezen 
 
 
Het zomerseizoen 

 
Het zomerseizoen werd door de leden benut 
om weer vele mooie zeiltochten te maken en 
tevens her en der aan zeilwedstrijden mee te 
doen.  Annet van Assenbergh heeft dit jaar 
met een opstapper de Ronde gevaren. Op de 
foto achter ‘de concurrent’, een schip dat niet 
groot was maar qua raiting goed uit kwam.  
 
Ook Ben Tolstra, Ton Gosen en Nico Hoek 
hebben deze tocht gevaren, deze keer met de 
boot van Ben, helaas met minder succes.  

 
 
 
Het Hanse-weekend van 8 t/m 10  september 
 
Naar aanleiding van het ledenonderzoek hebben we gekozen voor een andere locatie: vrijdag 
bij De Blocq van Kuffeler en zaterdag in de Bataviahaven in Lelystad. Het weekend was 
volledig voorbereid, maar helaas was het weer spelbreker! 
De week tevoren hebben we als bestuur regelmatig overleg gehad omdat de 
weersvoorspellingen erg slecht waren. Dan komt een scenario aan de orde waar je bij de 
organisatie van een evenement op het water altijd wel aan denkt maar waarvan je hoopt dat 
het zo’n vaart niet zal lopen. Uiteindelijk hebben we – mede gelet op de veiligheid – voor de 
eerste keer in de geschiedenis moeten besluiten het weekend af te gelasten, helaas.  
Gelukkig heeft dit voor de club geen extra kosten met zich mee gebracht. 
Maar begin juni 2018 is er een herkansing. Dus nu in het voorjaar, met als voordeel langere 
dagen en hopelijk een aangename temperatuur.  
 
 
Clubdag op 28 oktober in Hoek van Holland 
 
Als het even kan, willen we graag nog een ‘droog’ evenement organiseren. En omdat de 
Hanseclub ook de leden in ‘zuid’ wil bedienen proberen we een evenement te organiseren op 

een locatie die ook voor onze leden 
in ‘zuid’ goed bereikbaar is.  
 
Deze keer was dat Hoek van 
Holland waar we een bezoek 
brachten aan de Verkeers Centrale 
(VC) die je ook aanroept als je met 
je boot de Maasmond  wil 
oversteken.  
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Ter plaatse kregen we een presentatie en uitvoerige uitleg bij ‘het werk achter de schermen’ 
(letterlijk), erg nuttig.  
 
Het tweede onderdeel was een bezoek met rondleiding aan de Maeslantkering, de grootste 
beweegbare stormvloedkering in de wereld. Zie: http://www.keringhuis.nl/. De 
Maeslantkering helpt met name om het water buiten Zuid-Holland te houden. We krijgen hier 
uitleg en een rondleiding over het terrein.  
Bij de storm op 18 januari j.l. is deze overigens – succesvol – gesloten! 
Na afloop hebben we geborreld en met een flink aantal leden gegeten in ‘Mijn Torpedoloods’. 
Het was leerzaam en gezellig en de bediening bij de Torpedoloods was prima.  
Het verslag van dit geslaagde  evenement vindt u terug in de december nieuwsbrief.   
 
 
De algemene ledenvergadering op 28 november in Naarden 
 
Zoals eerder al genoemd werd er in tegenstelling tot voorgaande vergaderingen echt 
inhoudelijk van gedachten gewisseld over actualiteit en uitleg van de statuten. Dit onderwerp 
blijft/komt in 2018 weer op de agenda. 
Na de pauze vertelt ons lid en oud-huisarts Huib Geselschap ons over de medische aspecten 
van onze mooie hobby: zowel bij de voorbereiding als bij het ontstaan van problemen tijdens 
het varen.  
De lezing gaf de nodige inzichten die de moeite waard zijn om mee te nemen bij het maken 
van langere tochten. Literatuur voor aan boord: 
Het “Oranje Kruis” boekje, 
Boordboek EHBO (bol.com) 
Dokter aan Boord, (KNRM winkel) 
EHBO op Zee, (KNRM winkel) 
In het verslag van de ALV is een en ander nog eens na te lezen.  

 
 
Het bestuur kijkt terug op een verenigingsjaar waarin voor het eerst het belangrijke september 
evenement niet door kon gaan maar de andere bijeenkomsten zeer de moeite waard zijn 
geweest. 
Al met al kunnen we terugkijken op een succesvol 2017. 


