UITNODIGING ALGEMENE LEDENOVERGADERING OP 13 MAART A.S.
EN NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2018.
Beste Hansevrienden,

Inleiding
In deze publicatie treffen jullie twee belangrijke onderwerpen aan:
-

De uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 13 maart a.s. in Naarden
De Nieuwsbrief voor deze maand met actuele informatie over voorgenomen activiteiten

De ALV is belangrijk omdat we het gaan hebben over een paar principiële onderwerpen en gaan
bepalen of we wel of niet de statuten gaan actualiseren, het vervolg op de discussie in november.
Daarnaast natuurlijk de begroting voor 2018 en de rekening en verantwoording over 2017.
We hebben ook een onderwerp dat velen zal aanspreken: ‘klussen aan je Hanse’: veel mensen
hebben aan hun boot verbeteringen aangebracht en de wens is geuit om al die activiteiten met
elkaar te delen.
!Daarvoor hebben we ook jullie bijdragen nodig: een paar foto’s en een korte beschrijving. Dan kan
je tijdens de vergadering uitleggen wat er precies is gebeurd. Graag inzenden vóór 1 maart aan Hans
van Leeuwen, voorzitter@Hanseclub.nl
De Nieuwsbrief geeft meer info over het Hanse weekend begin juli. We gaan nog een poging wagen
bij De Blocq van Kuffeler en Lelystad Haven.

Uitnodiging ALV op 13 maart, 20.00 uur
Hierbij nodigen wij jullie graag uit voor onze voorjaarsbijeenkomst op dinsdag 13 maart a.s. in onze
vertrouwde locatie in "Het Behouden Huis", clubhuis van Roei en Zeilvereniging Naarden. Adres:
Jachthaven Naarden, Onderwal 10A, Naarden. Ingang aan de kant van de haven.
Zaal open vanaf 19:30u. Het programma ziet er als volgt uit:

1. Welkom, opening en vaststellen agenda

2. Verslag ALV 28 november 2017

3. Ingekomen stukken
- Memo Nico Hoek (punt 5 agenda)

4. Rekening 2017
- Toelichting
- Verslag van de kascommissie

5. Memo Nico Hoek en reactie bestuur
De overige discussiepunten komen bij het volgende agendapunt aan de orde.

6. Memo over herziening statuten en opstellen van een huishoudelijk reglement (HHR).
Naar aanleiding van discussie in de vorige ALV waar de wens is geuit nader geïnformeerd te
worden over de (on-)wenselijkheid tot herziening van de statuten en het memo van Nico
Hoek, hebben wij naast een reactie op dit stuk ook een aantal stellingen geformuleerd over
onderwerpen die in de statuten (kunnen) worden geregeld.

7

Samenstelling bestuur
Zie ook rooster van aftreden
-

Rainier de Groot, herkiesbaar

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich melden bij de secretaris.

8. Rondvraag

PAUZE 20:45 – 21:00u

9. ‘Klussen aan je Hanse’, een verzameling heel korte presentaties over uitgevoerde
verbeteringen, door leden – voor leden (21:00 – 22:00u).
Zie de toelichting in de nieuwsbrief hieronder. Inzendingen graag uiterlijk 5 maart naar Hans
van Leeuwen (voorzitter@hanseclub.nl)

Nieuwsbrief februari 2016
- Voorbereiding ‘Klussen aan je Hanse’
Toelichting: één van de onderwerpen die in het onderzoek naar de wensen van de leden is genoemd
is: klussen aan je Hanse, horen en zien wat anderen aan hun boot hebben veranderd / verbeterd. Dus
echt door leden – voor leden. Er zijn hierbij in feite verschillende categorieën:
-

Klussen die (vrijwel) helemaal zelf zijn uitgevoerd
Klussen die samen met een professional zijn uitgevoerd
Klussen die door een professional zijn uitgevoerd maar waarbij de ervaring zo positief is
dat je die graag wilt delen.

In alle gevallen hebben we informatie nodig om dit onderwerp voor de vergadering te kunnen
voorbereiden:
Een korte omschrijving van het probleem dat je wilde oplossen
-

De oplossing, aanpak en aandachtspunten die je bent tegengekomen, alsmede de kosten
(materialen en/of arbeidsloon)
Eén of twee foto’s die duidelijk het resultaat laten zien.
En als je met een professional hebt samengewerkt: wie, taakverdeling, kosten resultaten.
En bij uitvoering door een professional: waarom deze keuze, uitvoering, resultaten en
kosten.

Voor een vereniging is dit soort uitwisseling van ervaringen cruciaal. Daarom willen we graag naam
(en evt. email en telefoonnummer) van degene die één of meer ‘cases’ aanlevert. We kunnen de
resultaten op de website zetten en er wellicht een publicatie voor intern gebruik van maken.
VOORBEELD:

- Hanse weekend: 1-3 juni bij Flevoland
Wij beginnen vrijdagmiddag 1 juni bij de Vereniging “De Block van Kuffeler” (www.blocq.nl ) en
mogen gebruik maken van hun clubhuis. Zaterdagochtend waarschijnlijk een natuurwandeling
Na een vaartocht langs de Marker Wadden komen we zaterdagmiddag aan in Lelystad Haven. Daar is
een flink aantal restaurants, dus het zal best lukken iets smakelijks te vinden.
We zijn nog bezig met de activiteiten eromheen.

- Samen naar Engeland varen in de periode 15 – 24 juni
Er zijn meer (vaar-)wegen die naar Engeland leiden en niet iedereen kan zich in dezelfde periode vrij
maken. Daarom willen we graag met belangstellenden een aantal scenario’s voorbereiden. En ook
het aantal dagen is variabel, dus het is goed mogelijk dat we geen tien dagen weg zijn. Het weer is
daarbij ook een belangrijke factor, we zeilen omdat we het leuk vinden en een dag later vertrekken is
dan soms een prima optie.
De eerste stap is dat beangstellenden zich aanmelden. Als dat er voldoende zijn organiseren we een
aparte avond om mogelijke tochten voor te bereiden. Op deze avond kan ook nader kennis gemaakt
worden en kunnen ideeën en ambities naast elkaar gelegd worden.
Naarmate de beoogde periode dichterbij komt kunnen de ideeën verder concreet gemaakt worden
en plannen worden gesmeed. Het is daarbij goed mogelijk dat er verschillende konvooien ontstaan:
directe oversteek / langs de kust / alleen ‘heen en weer’ of een ruimer tijdsbestek, in principe is alles
mogelijk.
Bedenk wel dat samen varen prima en gezellig is, maar dat een ieder zelf verantwoordelijk is voor de
veiligheid van bemanning en schip. Vanuit het bestuur willen we dit graag met raad en daad
ondersteunen maar wij willen en kunnen niet aansprakelijk zijn voor individuele keuzes.

-

Nat Najaarsevenement, Zuiden, Volkerak, 31-8 t/m/ 2/9

Bij voorbeeld: Middelharnis / H’sluis / Oosterschelde. We gaan eerst de belangstelling hiervoor
peilen.

-

Droog najaarsevenement, nader te bepalen, suggesties welkom.

- Najaarsvergadering 6 november 2018

Andere interessante evenementen
- ‘Droge’ Hiswa, 7 t/m 11 maart
Zie: http://www.hiswa.nl/voor-watersporters/hiswa-amsterdam-boat-show

- Finish Volvo Ocean Race in Scheveningen:
Tussen 23 en 25 juni 2018 finishen de schepen van de VOR. ER zal heel veel te doen zijn.
Kijk eens op: https://denhaag.com/nl/event/66905/volvo-ocean-race-finish en
https://volvooceanracedenhaag.nl/ .

