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Nummer 210415 
 

 

Verslag van de Algemene Vergadering van de Nederlandse 

Hanseclub op donderdag 15 april 2021. 
 

Vergaderingplaats – digitaal – 

Aanwezig: Ben en Janneke Tolstra, Hans Vieth, Roel Grunwald, Charles 
Kersbergen, Annet van Assenbergh, Jack Duijf, Marianne en Arie de Vries, Hans van 
Leeuwen, Hellen Keuken, Erick Hemmen, Paul den Heijer, Jack Duijf, Wim Edens, 
Ina en Nico Stekelenburg, Arie Hoogenboom, Han Werkman, Pieter Vos, Ko en Floor 
Weerman, Rainier de Groot, Erik van Diffelen, Hans Keuken en Helène Holslag. 
Totaal 26 deelnemers. 
 
Afgemeld: Enkele problemen. Het lukt niet iedereen om binnen te komen of leden 
hadden zich niet op de juiste manier aangemeld. 
 
De vergaderstukken zijn te vinden op onze website: 
Verslag kascommissie 210203   
Balans en exploitatie 210203   Begroting 2021  201019   
Verslag Algemene Vergadering 201128   
 

Agenda  

 

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

Er is een flinke opkomst. Het bestuur ziet dat ook als blijk van waardering voor haar 
werk, waarvoor dank. 
Er volgt een kleine uitleg van Erik. Geluid uit. Chatten of handje opsteken bij vragen. 
Bij problemen afmelden en opnieuw aanmelden. 
 

2. Verslag van de Algemene Vergadering op 28 november 2020 (digitaal).   
Rainier de Groot toont het verslag. Er zijn geen vragen en het verslag wordt 
goedgekeurd door de vergadering. 
 

3. Financiële verslaglegging (Marianne de Vries).  
A Verslag van de kascommissie (Richard Oets en Frans Sleebos).  

Richard  Oets is er niet en daarom krijgt Frans Sleebos het woord. 

Hij verklaart dat ze de cijfers van 2020 gecontroleerd hebben en alles in orde 

hebben bevonden. Digitaal controleren ging prima. De kascommissie stelt voor de 

penningmeester décharge te verlenen. Dit verzoek is vastgelegd in vergaderstuk 

210203 op de website. 

     B De kascommissie vraagt nieuwe leden voor het volgend jaar. 
     Hans Vieth is aangemeld als reserve 

mailto:secretaris@hanseclub.nl
http://www.hanseclub.nl/
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Marianne zal Richard Oets nog vragen of hij nog een keer in de kascommissie wil. 
 

C De balans vergaderstuk 210203. 
Marianne deVries, de penningmeester, geeft uitleg over de cijfers. Er is een positief 
eindsaldo van € 1.529,99. 
Er zijn geen vragen van de leden.  

 
4 De begroting voor 2021 (Marianne de Vries). 

Erik van Diffelen geeft een PowerPoint presentatie met de begroting die Marianne de 
Vries bespreekt. Hans van Leeuwen geeft Erik van Diffelen een compliment voor de 
mooie Lay-out. Marianne de Vries geeft uitleg over de cijfers. Er waren dat jaar 
minder leden dan was begroot. De bestuurskosten waren lager door het digitaal 
vergaderen. Corona heeft er voor gezorgd dat er bij de evenementen een flink 
overschot is. De begroting van 2021 eindigt met een negatief saldo van € 1.492,50. 
Dit kunnen we gemakkelijk betalen uit het overschot van 2020. 
Er zijn geen vragen. 
 
    5 Terugblik op 2020 door de voorzitter. 
Hellen Keuken was nog niet het hele jaar voorzitter in 2020. Het was een hopeloos 
jaar door Corona. Ook Marianne de Vries, de penningmeester en Erik van Diffelen, 
algemeen bestuurslid, waren nieuw in het bestuur. Alle bestuursleden hebben elkaar 
wel een keer ontmoet in Breda. In het najaar van 2020 was de Algemene 
Vergadering ook digitaal. Voor de activiteitencommissie was het ook minder leuk 
omdat ze veel werk hadden en toch alles moesten afblazen. 
Digitaal is het contact wel sneller. We hopen in 2021 weer de leden te kunnen 
ontmoeten. 
 
     6 Décharge van het bestuur  
Voor het gevoerde beleid wordt décharge gevraagd aan de leden en iedereen stemt 
voor. 
Dank aan kascommissie en aan de penningmeester voor het verslag. 
 

7 Vooruitblik op het programma van 2021 door de evenementencommissie.  
 De evenementencommissie heeft dringend behoefte aan ‘vers bloed’.  
 Pieter Vos overweegt om lid te worden.  
 Erik van Diffelen is als bestuurslid contactpersoon van de evenementen commissie. 
 Hans van Leeuwen, Henk de Groot en Carl Geeraerts zijn de bestuursleden maar     
er is behoefte aan nieuwe leden want  er zijn veel plannen. 
 Webinar over het weer door Tamme van der Wal was een groot succes. Er waren 
33 deelnemers, deze hebben na afloop een enquête gekregen. De commissie vraagt 
dringend om deze in te vullen. 
Ook wensen kunnen worden ingevuld, we kunnen kijken of we daar iets mee kunnen 
doen. 
 Op 20 april is er weer een Webinar over antifouling van Harsonic. Een antifouling die 
werkt op geluid. 
 Op 18 mei een Webinar over Finsulate. Dat is een folie met haartjes die op de boot 
geplakt wordt. 
 In het najaar een droog evenement. Een dag in het zuiden. Met in de ochtend een 
cursus splitsen bij Visser Watersport, daarna een lunch en in de middag een bezoek 
aan Elvstrom, een zeilmakerij van veel Hansezeilen. 
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 De commissie gaat mogelijk een parcours uitzetten op het IJsselmeer of ergens 
anders. Wie maakt aantoonbaar de snelste tijd?  
Vraag: houden jullie rekening met de cijfers voor verrekening van snelle en minder 
snelle schepen? Jazeker, dat zoeken we nog uit. 
Stuur een mail en laat ons weten wat je leuk zou vinden om met de club te doen?.  

 
8 De Nieuwe Wet WBTR?  

Daar wordt hard aan gewerkt. 
De letters staan voor Wet Bestuur en Toezicht en Rechtspersonen.  
Het gaat onder andere over taken, verplichtingen en misbruik, bijvoorbeeld een 
greep uit de kas of vriendjespolitiek. 
Het gaat ook over wettelijke verplichtingen waar wij aan moeten voldoen. Er worden 
eisen gesteld en als je dit niet regelt kunnen bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk 
gesteld worden. Het bestuur heeft uitleg gekregen, bijvoorbeeld als een deel van het 
bestuur er niet is kunnen de anderen niet even snel iets regelen.  
De NHC is lid geworden van een club voor begeleiding. Een commissie van de NHC 
maakt daar een voorstel over. Dat werk moet gebeuren van de overheid.  
Hans van Leeuwen merkt op dat verenigingen de statutenwijzigingen nog een tijd 
mogen uitstellen.  
Een draaiboek wordt gemaakt door de commissie.  
Bij ons staan al heel veel dingen goed in de statuten. 
 
Dank aan Erik van Diffelen voor de uitleg. 
 

9 De vernieuwde website (Rainier de Groot). 
Door Rainier en Erik is een mooie website gemaakt. Deze is omgezet naar een 
ander platform. De methode van inloggen is gewijzigd. De naam in de email is het 
eerste deel. Het nieuwe platform heeft meer mogelijkheden dan het oude. Rainier 
introduceert het inschrijven voor evenementen en digitale vergaderingen via de 
vernieuwde website. Harsonic wordt al vermeld en daar kun je al via de website voor 
inschrijven. Veel documentatie van meerdere Hanse types. We zijn hard aan het 
werk met de uitbreiding hiervan. 
Informatie over oudere types graag aan ons doorsturen.  
Ook kun je jouw eigen gegevens wijzigen, die kun je ook inzien.  
Als er problemen zijn graag een mailtje naar Rainier. 
Dank aan Rainier en Erik die in zo een korte tijd zoveel werk hebben verricht. 
 
10 De ledenwerfactie (Erik van Diffelen). 
Erik heeft zich ten doel gesteld het ledenbestand drastisch te doen groeien. Daar is 
absoluut iedereen bij nodig. Alle leden kregen een door Erik ontworpen vaantje en 
een aantal flyers. Zie je een Hanse jacht zonder vaantje: maak dan een gezellig 
praatje en geef ze een flyer van de vereniging.  
Alle nieuwe bootkopers worden enthousiast gemaakt voor de vereniging door West 
Yachting. 
Wie heeft er nog ideeën voor ledenwerving? Doorgeven aan de NHC a.u.b. 
Probeer nieuwe leden te werven in jouw eigen haven.  
Hanseleden aanspreken is ook leuk. De voorzitter Hellen Keuken heeft daarmee 
goede ervaring opgedaan. 
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11  Rondvraag en sluiting.  

Webinars worden gewaardeerd: 
Bijvoorbeeld over de deklier. Je kreeg een complete uitleg over de installatie en de 
onderdelen. Dit was niet van de NHC. 
Ook interessant was een Webinar over blauwe diesel. Future fuels: milieuvriendelijke 
brandstof, die het milieu gegarandeerd niet aantast.  
Deze artikelen wil het lid dat dit inbracht wel delen. 
Hellen stelt voor om ze naar Rainier de Groot te sturen voor de website. 
Bio diesel kan verontreiniging veroorzaken. Het vuil kan in het filter komen. HBl 
diesel is een synthetische diesel Ook HVO genoemd.  
Deze is onbeperkt houdbaar en is bij morsen geen probleem. Nadeel: slecht 
verkrijgbaar. 
Pieter Vos stuurt het artikel nog toe. 
Misschien in de Nieuwsbrief opnemen? 
Vraag: kan die brandstof de slangen aantasten? Nee.  
Misschien een onderwerp voor een lezing? We komen erop terug. 
Verder zijn er geen vragen. 
Nieuwe onderwerpen: geen. 
 
Bedankt voor de aandacht en een babbeltje als nabespreking mag, aldus voorzitter 
Hellen Keuken. 
 
 
Helène Holslag secretaris NHC 


