
 
 

 
Verslag Algemene Vergadering, 9 maart 2019 
 
De vergadering wordt gehouden in het IJmuider Zee- en haven museum. Er zijn 19 stemgerechtigde leden 
aanwezig. 
 
Opening: 
De voorzitter opent de vergadering om 15.55, de agenda wordt conform vastgesteld. 
 
Verslag Algemene Vergadering  3 november 2018 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.  
 
Ingekomen stukken: 
Geen 
 
Jaarverslag voorzitter: 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
 
Financiële verantwoording: 
De penningmeester licht de financiële stukken toe, met betrekking tot de exploitatie rekening geeft hij de 
oorzaken van de verschillen t.o.v. de begroting aan. Deze zijn gelegen in een budget overschrijding bij het 
najaarsevenement in Dordrecht, een lager aantal betalende leden dan waarbij tijdens de begroting 
rekening is gehouden. Het gratis eerstejaars lidmaatschap wordt niet altijd omgezet in een betalend 
lidmaatschap. 
De balans geeft het effect van de exploitatie goed weer en loopt in de pas met de afspraak dat wij iets 
interen op de reserve. De vereniging behoudt een gezonde financiële positie. 
 
Verslag kascommissie: 
De kascommissie (Marjan de Vries en Richard Oets) hebben de stukken van de penningmeester 
gecontroleerd en zonder op/aanmerkingen in orde bevonden Zij stellen voor het bestuur decharge te 
verlenen voor het gevoerde beleid. De vergadering gaat unaniem akkoord. 
 
Goedkeuring statuten: 
Tijdens de vorige vergadering zijn de voorgestelde wijzigingen aan de orde geweest. De daarbij gemaakte 
opmerkingen zijn in de door de voorzitter voorbereidde statutenwijziging in concept naar de notaris 
gestuurd. Deze zijn begin deze week door de notaris met complimenten voor de kwaliteit van het 
geleverde concept in een definitief voorstel verwerkt. Er zijn geen opmerkingen en de statuten zijn 
daarmee vastgesteld. 
 
Benoeming bestuursleden: 
De secretaris treedt af en is niet herkiesbaar. Er hebben zich geen  kandidaten gemeld. Hij geeft aan dat hij 
de bestuursfunctie met plezier heeft vervuld. Het tijdsbeslag is te overzien. Gelukkig blijkt tijdens de 
vergadering Helene Holslag bereid toe te treden tot het bestuur. Dit wordt met applaus gehonoreerd. De 
voorzitter bedankt Wilko voor de samenwerking en de voor de club verrichtte werkzaamheden. 
De overdracht zal na de vergadering in overleg plaats vinden. 
 
De voorzitter en penningmeester zijn volgens rooster tijdens de voorjaarsvergadering 2020 aan de beurt 
om af te treden. 



 
De spontane suggestie om de bestuurswerkzaamheden te beperken door een evenementen commissie in 
het leven te roepen wordt door de vergadering gesteund. Ton Gosen, Huib Geselschap en Wilko Emmens 
stellen zich beschikbaar.  
 
Vooruitblik programma 2019 
Het IJsselmeer evenement 6 t/m 8 september begint vorm te krijgen, het plan is om op vrijdagavond te 
verzamelen in Enkhuizen en om zaterdag naar Urk te varen om daar een rondleiding te krijgen en ’s avonds 
een barbecue of diner te organiseren. De invulling van de zondagochtend is nog een uitdaging. Er worden 
nog wat suggesties gedaan, zoals het omkeren van het weekend met een start in Urk. Een en ander wordt 
de komende weken verder uitgewerkt. 
 
De najaarsvergadering staat gepland op 23 november, invulling nog te bepalen. 
 
Rondvraag/sluiting; 
Tijdens de najaarsvergadering is gesproken over de strategische heroriëntatie van de Vereniging van 
Toerzeilers waarin ook is gekeken naar die samenwerking met merkenclubs. 
Inmiddels is een eindverslag gemaakt dat op 11 maart met het bestuur van de toerzeilers wordt besproken. 
In het verslag is de mogelijke samenwerking met merkenclubs benoemd maar het heeft geen prioriteit 
gekregen. Mocht de Hanseclub daar aanleiding toe zien dan is een gesprek met de Toerzeilers daarover 
mogelijk. Dit is op dit niet aan die orde en de door de vergadering aangegeven wens om de een identiteit 
te borgen zou in zo’n geval  leidend zijn. 
 
Richard Oets bedankt het bestuur voor de tijd en energie die zij in de club steken en overhandigt de 
bestuursleden een blijk van waardering. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 16.30 uur 


