Jaarverslag 2019
Dit jaarverslag geeft invulling aan de wettelijke plicht voor een jaarverslag. Verder heeft het geen
status want besluitvorming vindt plaats in de Algemene Vergadering en het vaststellen van het
verslag daarvan in de eerstvolgende AV. Daarnaast zijn er op de website korte verslagen te vinden
van de meeste evenementen.

De vereniging
De leden van de vereniging hebben met elkaar weer een aantal leuke evenementen gehad, te
beginnen met een bezoek aan SHIP, het informatiecentrum voor vernieuwing van de zeesluis in
IJmuiden. Gelukkig hadden we een rondleiding, gegeven door een vrijwilliger die ook zijn werkzame
leven in deze omgeving actief was geweest. Vanaf het dak van het expositiecentrum was er een mooi
overzicht over alle werkzaamheden van dit buitengewoon complexe en kostbare project. Na de lunch
in het IJmuider Zee- en Havenmuseum hebben we ook hier een rondleiding gehad en onze AV
gehouden. Daarna hebben een aantal leden nog een hapje gegeten op het strand.
Begin september hielden wij weer ons traditionele Hanse weekend, te beginnen in Enkhuizen en
vervolgens op zaterdag naar Urk. De dagen ervoor was het weer zo slecht dat het bestuur serieus
heeft overwogen het evenement af te blazen. Uiteindelijk hadden we prachtig weer en zelfs wat
weinig wind. De rondleiding door Urk was verrassend en heeft ons veel geleerd over dit bijzondere
dorp.
Het najaar evenement in Kampen, bij de Koggewerf kon ook op veel belangstelling rekenen! De
Kamper Kogge was in de late middeleeuwen een bijzonder schip met veel laadruimte en toch
verrassend goede zeileigenschappen, al moest dat wel proefondervindelijk geleerd worden want er
was geen instructiemateriaal voorhanden. Daarnaast bleek ook het Italiaanse restaurant een
openbaring: vrijwel iedereen kreeg tegelijk z’n eten en dat was uitstekend.

Het bestuur
Het bestuur heeft in 2019 vier keren vergaderd waarvan één keer via skype.
De belangrijkste onderwerpen die daarbij passeerden zijn de organisatie van de evenementen, en de
voorbereiding van de algemene ledenvergaderingen: beleid, begroting, rekening en verantwoording,
vernieuwing van de website en 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.
In maart had onze secretaris Wilko Emmens zijn vierjarige bestuurstermijn volgemaakt en was niet
herkiesbaar. Gelukkig was Helène Holslag bereid zijn plaats in te nemen en is bij acclamatie
benoemd.

Ook is het leaflet om leden te werven, en dat bij de aflevering van een nieuwe Hanse wordt
bijgevoegd, geactualiseerd.
Toen bestuursleden dicht bij elkaar woonden, waren de reiskosten geen issue. Nu echter wonen zij
vaak meer dan 100 km van elkaar en het leek daarom niet meer dan redelijk voor gemaakt reiskosten
voor bestuursvergaderingen declaratie van de gebruikelijke vergoeding van € 0,28/km (ook andere
verenigingen hanteren dit bedrag) mogelijk te maken. Vanzelfsprekend alleen indien die kosten ook
echt gemaakt worden en dus bijvoorbeeld niet een dubbele declaratie bij ‘carpoolen’. Aan de leden is
per mail toestemming gevraagd om hiermee te starten. Het alternatief, een extra AV, leek ons niet
logisch omdat dit weer extra kosten met zich mee zou brengen. Eén lid vroeg zich af of € 0,28 per km
wel was toegestaan en 8 leden stemden expliciet in met het voorstel. Als ook maar één lid om een
extra vergadering zou hebben gevraagd hadden wij deze natuurlijk georganiseerd!
Een tweede verandering is dat de Nieuwsbrieven voor de aankondiging van evenementen steeds
uitgebreider werden waardoor website en het gebruik daarvan een beetje in het nauw kwamen.
Daarom is einde 2019 besloten de Nieuwsbrieven compacter te maken en vaker te verwijzen naar de
website en ‘losse’ documenten, zoals de officiële agenda’s, verslagen en financiële stukken voor de
AV.
Tenslotte is, in aansluiting op de vernieuwing van de statuten, gewekt aan het opstellen van een
huishoudelijk reglement om zaken als het gebruik van foto’s vs privacy en de uitsluiting van
aansprakelijkheid bij het deelnemen aan evenementen te regelen, evenals de verplichting de boot te
verzekeren en een persoonlijke WA te hebben.

