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Nummer 201128 
 

 

Verslag van de Algemene Vergadering van de Nederlandse 

Hanseclub op zaterdag 28 november 2020. 
 

Vergaderingplaats – digitaal – 

Aanwezig: Ben Tolstra, Wim Edens, Carl Geeraerts, Arie de Vries, Wilko Emmens,  
Frits van den Bosch, Henk en Karen de Groot, Hans Keuken, Erik Hemmen. 
Bestuur: Hellen Keuken, Hans van Leeuwen, Marianne de Vries, Erik van Diffelen, 
Rainier de Groot en Helène Holslag. 
Afgemeld: Pieter Vos, Jeroen Lulof, Jan Pool en Nico Stekelenburg 

Ondanks veel moeite lukte het Richard Oets niet om in te loggen, het technische 

probleem kon niet ter plekke worden opgelost, wij vinden dat heel vervelend. 

 

1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda. Tevens korte uitleg 
over de werkwijze en over het middel waar we mee vergaderen door Erik van 
Diffelen. 

Hans opent de vergadering. Na wat technische problemen lukt het om de vergade-
ring te beginnen. 
Hans dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en een speciaal woord van welkom 
voor de nieuwe bestuursleden Hellen Keuken, Erik van Diffelen en Marianne de 
Vries. 
De agenda wordt volgens het voorstel vastgesteld. 
Er zijn geen mededelingen. 
Erik legt de werkwijze en de stemwijze van de vergadering uit. 
 

2. Verslag Algemene Vergadering in Kampen 30 november 2019.  
De stukken worden voor iedereen zichtbaar in beeld gebracht. 
Er zijn geen vragen en het verslag wordt vastgesteld door de leden. 
 

3. Resultaten meningspeiling in plaats van AV d.d. 27 april 2020. 
Door de Corona ging deze geplande vergadering niet door en werd die vervangen 
door een digitale enquête. 
De tekst wordt voor iedereen zichtbaar in beeld gebracht.  
Door een aantal leden zijn vragen gesteld en die heeft het bestuur beantwoord. Het 
bestuur weet niet van wie de opmerkingen zijn. Die leden kunnen alsnog reageren. 
Niemand reageert en er zijn geen nieuwe vragen. 
Iedereen akkoord en het verslag wordt vastgesteld. 
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4. Huishoudelijk reglement (concept)  
In Kampen is dit reglement al besproken en de aangepaste versie wordt in beeld ge-
bracht. 
Bij het opstellen van dit reglement is gekeken naar het reglement van De Toerzeilers. 
Omdat een verzekering te duur is probeert het bestuur de risico’s af te dichten met 
dit reglement. 
In dit tijdperk waarin zoveel foto’s gemaakt worden, vindt het bestuur het noodzake-
lijk dit officieel in het reglement te regelen. 
 
Met de mogelijkheid van aspirant bestuursleden kunnen geïnteresseerde mensen 
vast kennismaken met het werk van het bestuur. 
Vraag van Wilko Emmens: Mag dit zo maar want dat staat niet in de statuten? 
Uitwerking van de statuten en aanpassen mag volgens artikel 18 van de statuten. 
De vergadering gaat akkoord met de tekst van het Huishoudelijk Reglement. 
 
Financiële verslaglegging (Frits van den Bosch).  
Verslag van de kascommissie (Marianne de Vries en Richard Oets).  
Bericht van Richard Oets:Wat ik ook probeer, ik kom er niet in  terwijl ik toch  dage-
lijks gewend ben aan deze manier van vergaderen.  
Niettemin, de kas commissie geeft akkoord op de jaarstukken, boeken en beschei-
den en zijn keurig in orde.  
Graag décharge verlenen aan het onvolprezen bestuur 
 
5 Aftredend penningmeester Frits van den Bosch krijgt het woord 
In beeld stuk 201030 cijfers 2019/ 2020. 
De contributie is soms een moeizaam punt. Mensen haken soms af zonder afmelding 
Er is dus verschil tussen werkelijkheid en begroting. 
Bestuurskosten, reiskosten en statutenwijziging kostten veel. 
Ook was er een etentje bij het afscheid van de secretaris. 
Evenementen werden begroot in combinatie met een vergadering zoals bij IJmuiden 
en Kampen, dit om de kosten te spreiden. 
Cadeaubonnen om het zittende bestuur te bedanken, waren een actie van Richard 
Oets. Het was een eenmalige actie waarvan het bestuur niet van tevoren op de 
hoogte was. De rekening werd ingediend bij de penningmeester van het bestuur. De 
op die vergadering aanwezige leden stemden in met deze actie. 
De eindbalans totaal 2019: 
Er werd iets ingeteerd op het vermogen. Dit ligt in de lijn met het besluit in Kampen 
om niet te veel vermogen op te bouwen. 
De kascommissie heeft een verslag gemaakt en de cijfers gecontroleerd en in orde 
bevonden. 
Er zijn geen vragen. 
De leden keuren de cijfers van de penningmeester goed. 
Met dank aan Frits voor het verrichte werk. 
 

 
6 De begroting 2021 (Marianne de Vries)  
In beeld begroting 2020 en 2021 
Door Corona was het heel moeilijk om uitgaven te plannen.  
De werkelijke cijfers in de derde kolom zijn tot en met het derde kwartaal dit jaar. 
Dit kalenderjaar zijn geen bijeenkomsten meer gepland 
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Het bestuur wil als het weer mag iets meer te besteden hebben omdat er dit jaar 
niets is uitgegeven 
Overige kosten zijn voor bijvoorbeeld afscheid bestuursleden en dergelijke. 
Het tekort van € 1500 is fictief, in werkelijkheid houden we ongeveer € 1000 euro 
over. 
Vraag Frits van den Bosch 
: “de bestuurskosten zijn hoog is dat in verhouding met het budget?” De hoge reis-
kosten komen door Corona, ieder bestuurslid moest bijvoorbeeld afzonderlijk naar de 
vergaderplaats in Breda reizen. 
De planning voor volgend jaar is: indien mogelijk samen reizen en meer digitaal ver-
gaderen. 
In de begroting zijn de reiskosten verhoogd, in de bijlage bij de begroting was dit al 
vermeld met een toelichting. 
Frits van den Bosch vraagt om dit op te nemen in de begroting. Bijvoorbeeld 500 eu-
ro Coronakosten anders lijkt het standaard? 
Marianne zal daarnaar kijken. 
De leden stemmen in met de begroting. 
 
 7  Kascommissie: omdat Marianne de Vries bestuurslid wordt is er een vacature. 
Belangstellenden worden opgeroepen zich te melden.  
Wie meldt zich? 
Vrijwilligers zijn moeilijk te vinden! 
We wachten op een kandidaat, alleen voor één keer per jaar de kascontrole. 

 
8  Jaarverslag 2019 en décharge bestuur.  
Het jaarverslag wordt getoond. 
Toelichting hoeft eigenlijk wettelijk niet daarom schriftelijk. 
Er zijn geen vragen  
De meerderheid gaat akkoord. 
 
9   Verkiezing nieuwe bestuursleden: de voorzitter Hans van Leeuwen en de pen-
ningmeester Frits van den Bosch treden volgens rooster af en zijn niet herkiesbaar.  

i) Nieuwe penningmeester: Marianne de Vries. 
ii) Nieuwe voorzitter: Hellen Keuken, 
iii) Erik van Diffelen als een Algemeen bestuurslid met de portefeuille PR. 

De stemming gaat per persoon. 
Er zijn geen tegenkandidaten. 
Er zijn geen opmerkingen. 
Marianne de Vries bestuurslid met als functie penningmeester: de leden gaan ak-
koord. 
Hellen Keuken bestuurslid met als functie voorzitter: de leden gaan akkoord. 
Erik van Diffelen bestuurslid algemeen: de leden gaan akkoord. 
 
Hans van Leeuwen  gaat naar de commissie evenementen. Hij bedankt iedereen en 
wenst alle ledenveel gezondheid en tot ziens. 
Hellen dankt Hans hartelijk voor alle tijd en moeite. 
Rainier de Groot, nu het langst zittende bestuurslid spreekt namens iedereen een 
waarderend dankwoord uit. 
 
Hellen vraagt toch nog even aandacht voor de evenementencommissie. Ze doet een 
oproep: meld je om enthousiast in de club te blijven! 
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10   Rondvraag en sluiting.  
Wilko Emmens: “Succes nieuwe bestuursleden!” 
Ook meldt hij: er is een Webinar bestuursaansprakelijkheid van het Watersportver-
bond op 3 december. Er is nieuws over nieuwe wetgeving. 
Hellen gaat kijken en bedankt voor de tip 
 
Geen vragen dus we waren duidelijk. 
 
Slotwoord van Hellen: Het is een raar jaar toch fijne feestdagen met helaas minder 
familie. Een goede jaarwisseling en hopelijk volgend jaar meer contact met de leden. 
Hellen Keuken sluit de vergadering met dank voor de aandacht. 
 


