Verslag Algemene Ledenvergadering 13 maart 2018
De vergadering wordt als gebruikelijk gehouden bij Jachthaven Naarden, Onderwal 4, in
Naarden. De nieuwe accommodatie is verder verbeterd en voldoet weer goed als
vergaderlocatie.
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering om ca. 20.00 uur . De agenda wordt conform
vastgesteld.
Er is bericht van verhindering ontvangen van:
Martin en Lida Broeders, Wim Edens, Alexander Faber, Ton Gosen, Henk en Ellen de
Haan, Daan en Kitty Lindhout, Willem de Regt, Pieter Vos, Henri en Tiny de Vries.
Aanwezigen wordt verzocht de presentielijst te tekenen. Er blijken 15 stemgerechtigde
leden aanwezig.
Wim van Beek geeft aan met pijn in het hart om gezondheidsredenen te hebben moeten
besluiten zijn boot te verkopen. Hij geeft aan zijn bestuursfunctie te willen blijven
vervullen. De vergadering betreurt dit en wenst hem sterkte.
2. Verslag ALV 28 november 2017
Het verslag van deze vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd,
3. Ingekomen Stukken
Memo 1. van Nico Hoek, punt 5 op agenda,
Memo 2, van Nico Hoek, niet aan leden toegestuurd maar is wel betrokken in
voorbereiding punt 6 van de agenda.
Memo van Annet Assenbergh. Hierop zijn in totaal 9 reacties gekomen. De strekking van
7 was, kortgezegd 'Frits moet blijven'. De andere 2 waren van mening dat een
bestuurslid dat zijn Hanse verkoopt toch op kortere termijn zijn zetel ter beschikking
moet stellen.
4. Financiele verantwoording.
De penningmeester licht de staat van baten en lasten toe, doordat het Ijsselmeer
evenement niet is doorgegaan zijn er minder kosten gemaakt dan begroot.
De verdere bedrijfsvoering van de vereniging gebeurt kosten efficient en daarom blijft
een positief saldo van € 1.160 over. Het is niet de bedoeling om het vermogen van de
vereniging verder te laten groeien en misschien dat dit jaar met meer evenementen in
de planning de kosten iets zullen stijgen.
De kascommissie bestaande uit Marjan de Vries en Richard Oets hebben de financiele
bescheiden van de vereniging gecontroleerd en in orde bevonden. Zij stellen voor het
bestuur decharge te verlenen hetgeen door de vergadering akkoord wordt bevonden.
5. Memo Nico Hoek en reactie bestuur.
Het onderwerp komt ook in punt 6 aan de orde, het tweede memo van Nico is niet naar
de leden is toegestuurd. De voorzitter heeft Nico daarover geinformeerd en geeft aan dat
dit memo wel is meegenomen bij de voorbereiding van agendapunt 6.
Besloten wordt bij agendapunt 6 de diepte in te gaan.
6. Memo vernieuwing statuten en opstellen huishoudelijk reglement.

Dit memo wordt geacht onderdeel uit te maken van dit verslag. De bedoeling is aan de
hand van dit memo conclusies te trekken en aan de hand daarvan tot een concept voor
nieuwe statuten te komen. Dit concept wordt dan in de najaarsvergadering voor
besluitvorming geagendeerd.
1. Toelichting: De vergadering kan zich unaniem vinden in de beschreven
hoofdlijnen van de vereniging.
2. Stellingen over statuten:
2.1 wie kunnen lid worden, akkoord met standpunt bestuur
2.2 beeindiging lidmaatschap, a t/m d voor de hand liggend akkoord, meer
discussie ontstaat over beeindiging (bestuurs)lidmaatschap bij verkoop boot.
De doelstelling van de vereniging blijft Hanse georienteerd, wie dat een warm
hart toedraagt kan lid blijven. T.a.v. bestuurslidmaatschap bij verkoop boot
kan de vergadering zich vinden in het uitzitten van de lopende
bestuurstermijn.
2.3 Soorten leden, de conclusie is dat alleen betalende leden stemrecht moeten
hebben. Dit betekent dat aspirant leden, 1e jaars lidmaatschap gratis en
ereleden die geen contributie betalen geen stemrecht hebben. Het staat zowel
ere- als aspirantleden natuurlijk vrij wel contributie te betalen waarmee
meteen stemrecht wordt verworven. Verder akkoord met standpunt bestuur.
Uitgezocht moet nog worden of bij tussentijdse beeindiging lidmaatschap
over de niet verstreken termijn contributie gerestitueerd moet worden. En zo
ja hoe daarmee om te gaan.
2.4 Benoeming in functie. Eens met standpunt bestuur dat geen wijziging
noodzakelijk is.
2.5 Locatie ALV’s, eens met standpunt bestuur dat dit artikel kan vervallen
2.6 Rooster van aftreden, vergadering kan zich vinden in twee zittingstermijnen
van vier jaar.
2.7 Ledenadministratie, akkoord.
3. Stellingen over huishoudelijk reglement:
3.1 Akkoord met vaststelling contributie en donateursbijdrage in ALV.
3.2 Toegang tot vergaderingen en evenementen, voorgesteld wordt toegang toe
te staan aan leden met partner en thuiswonende kinderen.
3.3 Introducees: akkoord met voorstel bestuur.
3.4 Aansprakelijkheid bestuur. Akkoord met insteek bestuur, echter aangeraden
wordt zeker een Aansprakelijkheidsverzekering te sluiten. Dit hoeft niet duur
te zijn. Richard Oets zal dit uitzoeken.
3.5 Kostenbijdrage aspirant leden, de vergadering stelt voor aspirant leden muv
het stemrecht net zo te behandelen als gewone leden.
Het bestuur dankt de vergadering voor haar input en zal dit verwerken in een voorstel
tot statutenwijziging dat in de najaarsvergadering behandeld kan worden.
7. Samenstelling bestuur:
De oproep in de nieuwsbrief voor aanmelding als (toekomstig)bestuurslid heeft geen
reacties opgeleverd.
Volgens het rooster van aftreden is Ranier de Groot aan het einde van zijn
betuurstermijn, hij stelt zich herkiesbaar en dat wordt met applaus geakkordeerd.
8. Rondvraag

Aan de orde komt of een aanbreng tocht voor het evenement in het Zuiden zinvol is. Een
aantal alternatieven komen aan de orde, het bestuur gaat verder met de organisatie.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter het officiele deel van de vergadering.
Klussen aan je Hanse
Na tijdens de pauze de kelen te hebben gesmeerd volgt aan de hand van een aantal slides
een presentatie over klussen die door leden aan hun schepen zijn uitgevoerd. Daar waar
mogelijk gepresenteerd door de aanwezige indiener van het “project” en voor de
overigen nam de voorzitter de honeurs waar.
Een boeiende uitwisseling van gedachten volgde.
De “klussen” komen op de website – in het besloten deel –onder vermelding van de
leverancier van de bijdrage zodat geïnteresseerden desgewenst via de ledenlijst op de
site contact op kunnen nemen.
Wij zijn er van overtuigd dat er nog veel maar aan onze Hanses is geklust en wie weet
zijn dat voor de andere leden ook leuke weetjes.
Meldt u zich dan want dit onderwerp houden wij zeer zeker op de agenda.
Na afloop werd onder het genot van een drankje nog nagepraat.

