
Notulen voorjaarsvergadering
22 april 2017

Afmeldingen: Jan Willem te Gussinklo Ohmann, Allard Zwart, Sandro Vitali, Berry Dekker, Rein de Wit, Bart Damen, 
Ruud Goudriaan, Tom Hofstede, Olivier Brouwer.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige welkom. Al hoewel het niet gebruikelijk is
om stil te staan bij overleden leden bij de voorjaarsvergadering maken we deze keer een 
uitzondering voor de herdenking van Bernard Harms. Onder de aanwezigen wordt er respect betuigt
aan Petra, Manon en Harry voor hun aanwezigheid.

Vaststelling Agenda
De agenda blijft zoals voorgesteld.

Notulen najaarsvergadering
De aanwezigen geven akkoord aan de notulen van de voorjaarsvergadering.

Ingekomen stukken
Boris Eltink: Waarom bestellen we het bier niet meer bij Klaas?

Omdat we het bier nu rechtstreeks bij de heineken bestellen is het voor de vereniging goedkoper en 
wordt het rechtstreeks bij de loods afgeleverd. Bijkomend voordeel is dat teveel bestelde drank 
weer kan worden geretourneerd.

Hessel den Boer: Kunnen we met de EgmondCup een feesttent op het strand zetten?

Voor een feesttent op het strand moet officieel een vergunning aangevraagd worden, daar zitten 
extra kosten aan. Omdat het zand zo hoog staat kan er eventueel wel een partytent worden 
neergezet.

Jan Rietveld: Wat doen we met het startpistool en marifoon?

We behouden de marifoon, dit achten we benodigde apparatuur voor een botenvereniging. Het 
startpistool kunnen we afstand van doen, deze wordt weinig gebruikt en zijn wel vergunningen en 
kosten meegemoeid.

Mededelingen bestuur
Luuk Konijn: De motorencontainer heeft een onderhoudsbeurt gehad en ziet er weer goed uit.

Jur Zandbergen geeft namens het bestuur een rondje.



Mededelingen commissies

Viscommissie
De viscommissie gaat weer zoveel mogelijk wedstrijden organiseren, ondanks er toch wat weinig 
animo lijkt te zijn. Als het slecht weer is gaan we strandvissen. Vorig seizoen hebben we 3 
wedstrijden gehad, dit jaar is het doel 6. 

Jan de Jong merkt op dat het beter is de wedstrijden te verplaatsen naar de ochtend omdat de zee 
dan vaak rustiger is. Lex is echter bang dat er nog minder mensen komen vanwege het vroege 
tijdstip.

Zeilcommissie
De zeilcommissie is niet aanwezig maar heeft laten weten dit jaar 3 wedstrijden te origaniseren.

Jeugdzeilen
Pieter Koorn meldt dat het seizoen er nu al goed uitziet. Er zijn al 7 aanmeldingen en er komen er 
nog zeker 4 bij. Dit is voldoende om er mee door te gaan. Het enthousiastme van de aanmeldingen 
zorgt voor een goed moraal onder de vrijwilligers.

Vanuit de aanwezigen wordt opgemerkt dat het misschien een goed idee is om een advertentie te 
plaatsen in de krant. Pieter en Aris zullen deze mogelijkheid onder de loep nemen.

Paviljoencommissie
Paviljoen staat weer. Er is een nieuw plafond ingezet, Peter Broek is er erg druk mee. Zaterdag 29 
april gaat het paviljoen weer open.

Bouwcommissie
Er zijn plannen voor een nieuw paviljoen, dit staat echter nog in de kinderschoenen. In het najaar 
meer.

Sooscommissie
Bestaan nu 23 jaar (1994), iedereen is welkom op de zaterdagmiddag vanaf 17:00 voor een borrel.

Vanuit de zaal wordt gevraagd of vrouwen ook welkom zijn Hierop antwoord Jan de Jong 
bevestigend, Ja natuurlijk zijn vrouwen ook welkom om aan te schuiven.

Tractorcommissie
De groene tractor is picobello in orde, de tractor van de noord wordt echter niets meer aangedaan. 
Er moet onder de aandacht worden gebracht dat er wat moet gebeuren.

Evenementencommissie
Harry Harms heeft zicht terug getrokken, Puk en Anita pakken het verder op. Gerard Woudenberg 
merkt op dat er nog sponsoren voor de shirts moeten worden gezocht.



Rondvraag
Sjors: Heines komt ieder jaar weer een stukje dichterbij, staat hij nu op het terrein van de 
botenclub?

Heines zelf zegt van niet, maar wij denken van wel. De motoren container staat nu aan de 
noordzijde, we moeten er nog wel langs kunnen met de tractor. We gaan het in iedergeval nameten.

Ton: Ik maak me een beetje ongerust over de kitesurferschool, ze mogen voor het paviljoen 
eigenlijk niet te water.

Dit is niet de verantwoordelijkheid van de botenvereniging, de gemeente toezicht moet hierop 
handhaven.

Boris Eltink: Is er een compressor aanwezig? Zo niet, kunnen we er 1 aanschaffen?

Nee, er is geen compressor aanwezig. Je kan altijd met een voorstel komen en dan kijken we er 
even naar.

Hessel den Boer: Hebbe we niet een lustrum dit jaar? 

Jazeker, we bestaan 45 jaar. Alleen waren we het niet van plan om het groots te vieren. We gaan er 
dit jaar op een andere manier aandacht aan besteden.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 16:10. Tenzij er belangrijke zaken op de agenda komen, 
houden we de volgende vergadering later dan 15:00.
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