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200609 notulen (vervangende Algemene 

Ledenvergadering) 

Door de Corona kon de Algemene Ledenvergadering niet doorgaan. Alle 

agendapunten zijn per mail aan de stemgerechtigde leden voorgelegd. De definitieve 

goedkeuring zal in de eerstvolgende vergadering aan de leden worden voorgelegd. 

Uitslag meningpeiling: 

NB: omdat voor de meningspeiling een enquetetool is gebruikt is 

niet te achterhalen wie een bepaalde opmerking heeft gemaakt. 

Dus voor vragen, opmerkingen of toelichting daarvan wordt een 

ieder verzocht even per mail contact op te nemen met de 

secretaris.  

26 leden hebben gereageerd.  

Vraag 1  

Ga je akkoord met het verslag van de Algemene Vergadering d.d. 30 november 

2019? 

22 keer akkoord   2 geen mening    2 blanco.  

Vraag 2  

Ga je akkoord met de financiële verslaglegging over 2019 en het verslag van de 

Kascommissie? 

19 keer akkoord  1 keer niet akkoord   4 geen mening   2 blanco. 

Vraag 3  

Ga je akkoord met decharge van het bestuur en het jaarverslag 2019? 

21 keer akkoord  3 geen mening   2 blanco. 

Vraag 4  

Ga je akkoord met de benoeming van Marianne de Vries als bestuurslid van de 

Nederlandse Hanseclub (met de rol van penningmeester)? 

21 keer akkoord   3 geen mening   2 blanco. 

Vraag 5  

Rondvraag: zijn er zaken die je langs deze weg aan de orde wilt stellen: vragen, 

opmerkingen, suggesties, meldt het ons. 

Hieronder de vragen zoals ze bij de secretaris zijn binnengekomen. In rood de 

antwoorden van het dagelijks bestuur. 
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1 Is het mogelijk de internetsite te moderniseren en interactief te maken. Als ik 

Hanse bezitters vraag waarom ze geen lid zijn is dat een belangrijke reden. Ze willen 

geen verplichtingen maar een moderne communicatie mogelijkheid. Vergeleken met 

andere bootjes komen wij er relatief magertjes van af met aantal leden. M.i.is een 

modernere communicatie niet zijnde Facebook een must om toekomstbestendig te 

blijven. 

Antwoord: In feite maak je twee opmerkingen: over de website en over het ledental. 

De website is recent gemoderniseerd wat betreft lay-out en menustructuur. De 

informatie is geactualiseerd zowel de officiële stukken als bijvoorbeeld ‘klussen aan 

je Hanse’. Er is ook een onderdeel verwijderd: ‘vraag en aanbod’ omdat het bereik 

gewoon te klein is in vergelijking tot andere websites (Marktplaats, Facebook, groep 

Hanse zeilers, etc.). Maar verbetering is altijd mogelijk, dus graag verduidelijking van 

wat je wilt met ‘moderne communicatie’.  

Vorig jaar groeide het ledental nog maar dat zet niet helemaal door. Het is zeker een 

punt van aandacht. Er is in het bestuur nog steeds een vacature voor iemand met 

achtergrond in communicatie en handjes’ zijn welkom, dus meld je aan! 

2 Succes deze komende periode.  

Antwoord: Dank je wel. 

3 Ik heb geen speciale vragen. Een goed initiatief om op deze manier contact te 
onderhouden. 
Antwoord: Goed om te horen. 
4 West Yachting de importeur van Hanse te Workum, heeft mij laten weten open 
te staan voor het mede organiseren van bijv. het traditionele Hanse weekend. Dit heb 
ik ook reeds eerder aan een bestuurslid gemeld. 
Antwoord: we zijn ermee bezig en we zijn op zoek naar iemand die namens onze 
vereniging dat contact wil onderhouden. Meld je aan! 
5 Hartelijk dank voor jullie inspanningen!  
Antwoord: Dank. 
6 Iets meer activiteiten in Zuidwest Nederland.  
Antwoord: na de Corona kan dat hopelijk gebeuren. Er zijn in dit gebied 11 leden dus 
als die allemaal willen deelnemen? 
7 "Ik heb voor de cijfers 2019 niet akkoord ingevuld i.v.m. de volgende vragen:  

A ) vanwaar de cadeaubonnen bestuur; wat heb ik hierover gemist?  
Antwoord: Dit is een actie vanuit enige leden geweest en als dusdanig ook 
uitgelegd op de najaars ledenvergadering. 
B ) waarom staan de nog te betalen bedragen negatief aan de debet zijde in            
plaats van onder kortlopende schulden?  
Antwoord: we hanteren een kasboek systeem voor de administratie, geen 

grootboek systeem. 

C) Het eigen vermogen is best hoog; ca 100 per lid. wat is het streefcijfer voor 

onze piepkleine club?  

Antwoord: Ja, dat is bekend. Er worden pogingen gedaan dit naar beneden te 

krijgen, al wil een jaar als 2020 hier helaas niet echt aan meewerken, dit punt 

is ook al meerdere keren tijdens AV besproken. Het heeft de aandacht van het 

bestuur. (Als je iets hebt gereserveerd en er gebeuren dingen als Corona dan 
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is het goed als je de rekeningen kunt betalen.) 

D) Hadden alle leden hun contributie 2019 daadwerkelijk betaald?  

Antwoord: Volgens de ledenlijst waren er op 31 dec. 71 betalingsplichtige 

leden ( 2 ereleden en 8 nieuwe leden hoefden het eerste jaar niet te betalen). 

4 wanbetalers zijn eraf gehaald blijven er 67 over; zou er ontvangen moeten 

zijn 67 x € 35 = € 2345 op de exploitatie € 2130. 

Dat is te weinig; want er is een aantal leden, die niet betaald hebben. Zij zijn 

nogmaals gevraagd om dat alsnog te doen.  

E) In zijn algemeenheid en zeker nu alles online gaat is een kleine (formele)  

toelichting op de cijfers gewenst.  Presentatie Eigen Vermogen op de balans is 

ongelukkig. Kan hier apart nog wel over adviseren.   

Antwoord: Graag, meld je bij het bestuur (het systeem is anoniem, dus we 

kunnen niet zien wie een bepaalde opmerking heeft gemaakt).  

Ook de begroting 2020 roept een paar vragen op:  
1)  
Het saldo springt naar negatief 1187 met name door een gigantische 
verhoging van de bestuurskosten/vergaderingen van 250 naar 950. Dit kan 
niet waar zijn.  
Antwoord: is ook niet waar want er zijn een aantal posten samengevoegd (dat 
is besproken en goedgekeurd door de vergadering op 30 nov. 2019 in 
Kampen. 
2) De overige kosten stijgen met 50% van 300 naar 450, zonder enige 
toelichting.   
Antwoord: dat is ook besproken en goedgekeurd door de vergadering op 30 

nov. 2019 in Kampen. Heeft onder andere te maken met de reiskosten die de 

bestuursleden moeten maken om te vergaderen. 

3) 2020 wordt een gek jaar en zelfs het Hanse Weekend is niet zeker. Er zal 

dus veel minder worden uitgegeven. Deze begroting is dus grotendeels 

achterhaald.  T.a.v. de decharge heb ik nee geantwoord, omdat zoals in de 

nieuwsbrief aangegeven deze slechts een voorlopige is en in de nieuwe 

vergadering definitief in stemming zal worden gebracht. De vraag in dit tooltje 

had anders moeten luiden. " 

Antwoord: toen de begroting werd gemaakt was er geen Corona. De begroting 

is trouwens al besproken en goedgekeurd in de vergadering in Kampen op 30-

11-2019. 

En decharge wordt niet verleend op de begroting, deze is zeker nu helemaal 

niet voorspelbaar.  

Decharge wordt verleend over de exploitatie en de balans rekening.  De 

stukken zijn nagekeken en de bedragen zijn goedgekeurd door de kascontrole 

commissie. 

 


