Inhoudelijk Jaarverslag 2018

Het bestuur heeft in 2018 zeven keer vergaderd waarvan twee keer via skype.
De belangrijkste onderwerpen die daarbij passeerden zijn de organisatie van de
evenementen, de voorbereiding van de algemene ledenvergaderingen: beleid, begroting,
rekening en verantwoording, vernieuwing van de website, actualisering van de statuten
en ledenwerving.
De samenwerking binnen het bestuur is uitstekend en de vergaderingen verlopen altijd
op plezierige wijze bij een van de bestuursleden thuis of via Skype.
Van deze vergaderingen zijn verslagen en actielijsten opgemaakt.
Helaas hebben we eind 2018 afscheid moeten nemen van Wim van Beek als bestuurslid
vanwege gezondheidsproblemen. Wim heeft vanaf voorjaar 2017 het bestuur versterkt,
dus we hebben maar kort van zijn enthousiasme en ervaring kunnen profiteren, helaas!
Het ledenaantal van onze club blijft redelijk constant en het is leuk om nieuwe leden te
ontmoeten tijdens de evenementen en vergaderingen.
Het verkeer op de website is, overigens net als bij veel andere verenigingen, in intensiteit
afgenomen. Er loopt steeds meer via Facebook, Toch hebben we de lay-out en actualiteit
kunnen verbeteren. Daarnaast communiceren we met elkaar middels Nieuwsbrieven. En
in de vernieuwde statuten komt de digitale snelweg duidelijker naar voren: daar worden
vergaderstukken gepubliceerd.
Onze activiteiten hebben wij gescreend ten aanzien van de privacywetgeving, 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 en zullen worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement, wellicht in 2019.
De Algemene Ledenvergaderingen (AV) werden gehouden op 13 maart en 3 november
2018. Voor die laatste vergadering hebben we het najaarsevenement gecombineerd met
de AV. Het najaarsevenement vond in 2018 plaats in Dordrecht met een boeiende
stadswandeling en boottocht. Het evenement had een prima waardering. De keuze voor
combinatie van evenement en vergadering is ingegeven door het drukker wordende
verkeer dat het voor steeds meer leden bezwaarlijk maakt om op een dinsdagavond
richting Naarden af te reizen.

De AV op 13 maart: klussen aan je Hanse
Voor het formele deel van de vergadering verwijzen we naar het betreffende verslag. Na de
pauze gaan we in op een aantal verbeteringen die leden aan hun Hanse hebben aangebracht.
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Voor zover aanwezig lichtten zij zelf de verbetering(en) toe, de overige nam de voorzitter
voor zijn rekening. Het leverde een geanimeerde discussie op.
Het idee om alles op de website te zetten is nog niet gerealiseerd, maar er zijn wel een aantal
nieuwsbrieven mee gevuld.

Palaver Engeland, 8 mei
Al een paar jaren zijn er leden die proberen met meer boten gezamenlijk naar Engeland over
te steken. Bij veel van dit soort initiatieven – ook bij andere verenigingen – wordt er één
periode gepland en vervolgens – weer of geen weer – uitgevaren. Nu zijn veel leden in de
positie dat ze wat meer vrije tijd hebben en dus even een paar dagen beter weer kunnen
afwachten. Daarom had het bestuur bedacht een palaver te organiseren en de leden zelf te
laten bepalen wie met wie wanneer de oversteek zou maken.
Rainier de Groot deelde met ons zijn ervaringen met verschillende oversteken en de do’s en
dont’s. Het was veel informatie maar zeker leerzaam. Jammer dat niet iedereen die zich had
aangemeld ook daadwerkelijk is gekomen.
Een aantal leden heeft de oversteek ook gemaakt!

Het Hanse weekend: 1-3 juni
Met de uitkomsten van het ledenonderzoek in 2017 hadden we bedacht dat het aardig zou zijn
te kiezen voor een andere locatie dan Enkhuizen voor ons weekend. We zijn uitgekomen op
De Bloq van Kuffeler en voor de tweede avond: Lelystad. Die twee locaties boden de
mogelijkheid om een ‘rondje Marker Wadden’ te zeilen. Dit programma hadden we al
bedacht voor het najaar 2017 maar kon door het weer toen niet door gaan.
Vrijdagmiddag ontmoetten we elkaar, ’s avondeten van de Chinees in het clubhuis en de
volgende ochtend een wandeling door het natte gras van Flevoland. Vervolgens een ronde
Marker Wadden en naar Lelystad. Het was bewolkt maar prima zeilweer. In Lelystad een
informele steigerborrel en een prima diner. Zondagochtend helaas al weer het afscheid met de
traditionele koffie met appelgebak.

Het zomerseizoen
Het was vaak prima zeilweer, soms wat te warm. We hopen dat een ieder hier volop van
geprofiteerd heeft.

Hanse weekend zuid
In ‘Zuid’ (Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta) liggen best veel Hanses en ook een aantal van
onze leden. We willen ook hen bedienen met een clubweekend dichter bij huis. Voor leden
die hun boot in ‘Noord’ hebben liggen kost het wel minimaal 2*48u om naar Zuid te komen.
We hebben daarom eind augustus-begin september een weekend gepland. Het aantal
inschrijvingen was uiteindelijk te laag om het weekend te laten doorgaan, jammer.

Najaarsevenement en algemene vergadering in Dordrecht
Zoals gemeld houden we de AV nu op zaterdagmiddag en combineren deze met een ‘droog’
evenement: ontvangst met koffie en gebak, een stadswandeling en lunch, een boottocht en
vervolgens het officiële deel waarna borrel en (facultatief) etentje.
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Dordrecht is een interessante stad met een belangrijke rol in de vaderlandse geschiedenis die
ons door enthousiaste gidsen werd uitgelegd en getoond. Vervolgens een lunch en een
rondvaart, ook door het centrum. Van de AV is er een apart verslag. De borrel was genoeglijk
en het eten prima. Er was veel waardering, waarvoor dank!

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 2018.
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