Notulen van de Voorjaars Algemene Ledenvergadering van de WSV Ermelo d.d. 6 april 2018.
Aanwezig volgens presentielijst: 25 stemgerechtigde leden.
1. Opening en mededelingen
Voorzitter Wiert Omta opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er hebben zich 4 leden
afgemeld. Hij dankt alle leden die hebben meegewerkt aan de voorjaarsschoonmaak dag voor het
buitengeburen van onze haven. Hij zet vervolgens in het bijzonder de dames Rita Kanselaar en Ans
Schols in het zonnetje, die de jaarlijkse opfrisbeurt van het interieur van ons clubhuis verzorgd
hebben. Een daverend applaus van de aanwezige leden volgt hierop.
Omdat er dit keer wat meer mededelingen van het bestuur zijn, stelt hij voor dit nu niet bij de
opening te doen, maar 2 nieuwe agendapunten in te lassen, na agenda punt 7
2. Ingekomen stukken voor deze vergadering
Behoudens de afmeldingen (Eelman, Luiting, Nanninga en Varkevisser), zijn er ingekomen stukken.
3. Goedkeuring Notulen d.d. 24 november 2017:
Tekst akkoord, verder geen vragen/opmerkingen.
4. Verslag Kascommissie
De kascommissie geeft bij monde van Dries Stoel aan dat de financiële stukken over 2017 zijn
bestudeerd en in orde bevonden. De penningmeester leest vervolgens de binnengekomen tekst
daarover voor. De vergadering verleent de penningmeester decharge met een applaus.
5. Benoeming nieuwe kascommissie:
Mick Krijt blijft; Jan Tuinema treedt als nieuw lid toe.
6. Goedkeuring jaarverslag 2017
Het jaarverslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
7. Goedkeuring jaarrekening 2017
De penningmeester geeft een professionele toelichting op de cijfers. De vergadering keurt vervolgens
de jaarrekening goed.
8. Mededelingen bestuur (vervolg):
- Op 25 mei treedt een nieuwe wet in werking: AVG; Algemene Gegevensbescherming
Verenigingen. Deze regelt de privacy van leden; er moet spaarzaam met het verzamelen van
gegevens worden omgegaan; het bestuur zal hier aandacht aan schenken.
- N.a.v. vragen over de zandhopen in het water richting Zeewolde, meldt de voorzitter dat dit
van tijdelijke aard is en dat dit te maken heeft met de werkzaamheden voor het Tulpeiland;
een soort overslag van zand dat eerst ontdaan moet worden van restanten van bos die in de
bodem zijn ontdekt bij het zandzuigen.
- 12 en 13 mei 2018 herdenkt WSV Nulde hun 60 jarig bestaan. Ieder is welkom; zie info op het
prikbord.
- In de media rond Amersfoort is een positief bericht verschenen dat diverse overheden zich
steeds meer gaan inzetten om de hinder van de waterplanten terug te dringen in met name
het zuidelijke deel van de Randmeren.

-

De voorzitter meldt dat er contact is gelegd met Bentfield over de mogelijkheid (-naar
behoefte-) een Valk te huren tegen gereduceerde prijs door de vereniging om zeillessen te
geven voor de jeugd. Er zullen dan wel leden moeten zijn, die dit willen/kunnen organiseren.
Kortom: Er is in principe een mogelijkheid bij Bentfield. Voorzitter vraagt of er mensen zijn
die dit verder willen oppakken; die kunnen zich melden bij het bestuur; het zal dus nog wel
nader uitgewerkt moeten worden met een plan van aanpak o.i.d. Als dat er is zullen de
kosten ten laste kunnen komen van de vereniging.

9. Mededelingen evenementen:
Wim Schuur leidt als Algemeen Adjunct de leden door het jaarprogramma evenementen. Hij
attendeert de leden op de eerstvolgende bijeenkomsten
-

10.
-

21 april: opening vaarseizoen 2018 door het bestuur;
16 mei: varen met ouderen; diegenen die met hun boot mee willen varen kunnen zich
melden bij Wim
26 mei: gezamenlijke opening seizoen met Jachthaven Strand horst; er zal weer een externe
cateraar zijn; dit is anders te veel voor onze vereniging om dat allemaal zelf te doen; de
kosten worden gedeeld met de commerciële haven. Er is livemuziek, keuring brandblussers;
tevens aandacht opening F-steiger.
Haven aangelegenheden:
De klus dag is goed verlopen
De renovatie F-steiger is klaar met uitzondering van de stoot strips; dit gebeurt binnenkort.
De afspraak is dat er geen attributen in welke vorm dan ook aan de nieuwe steigers mogen
worden aangebracht; De havenmeester is gevraagd hier stringent op toe te zien.
De G en H steiger worden eind dit jaar aangepakt; er volgt nog een planning.
Het verlengen van de steigers heeft de aandacht; wordt met de eigenaar besproken
Jollensteiger wordt slecht; er wordt gezocht naar een passende oplossing.
Bij opzegging lidmaatschap moet de toegang sleutel van het hek weer ingeleverd worden hij
de Jachthaven SH

11. Bestuursaangelegenheden:
De heren Wiert Omta en Jan Welink worden bij acclamatie door de leden (her)benoemt als lid van
het bestuur.
12. Nieuws uit de commissies:
Lief en Leed en de Barcommissie geen bijzonderheden te melden.
De nieuwe (tijdelijke) commissie” vaartocht Terschelling”: De voorlopige teller van aantal deelnemers
staat nu op 11. De info avond die aanvankelijk stond gepland op 23 mei is verplaatst naar 31 mei
13. Rondvraag:
- Door Otte Brunsting wordt de suggestie gedaan: Ik hoor zoveel interessante (reis)verhalen
binnen de vereniging, die wel onderling worden uitgewisseld. Laten we die op de site
plaatsen. Dan wordt de site nog interessanter.

-

-

Ontwikkelingen Strand horst zijn vertraagd omdat nog een Milieu Effect Rapportage gemaakt
moet worden; een minimale vertraging van 6 maand; of het dan vervolgens ook
consequenties heeft voor de inhoud van het plan zullen we moeten afwachten.
Dick Kanselaar dankt het bestuur voor het werk dat steeds weer wordt gedaan.

14. Sluiting
Door de voorzitter.

