Notulen ledenvergadering
5 maart 2021
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom

2. Jaarplanning
Opgesteld als normaal onder voorbehoud van maatregelen

3. Mededelingen bestuur
- Wijziging bestuurssamenstelling
Boris Eltink wordt aangesteld als bestuurslid, geen bezwaar onder de deelnemers

- Tractorgebruik op het strand
Het verzoek is om je op een verantwoorde manier met een tractor op het strand te begeven. Minder
snelheid bij drukte. Er zijn hierover een paar klachten bij de gemeente binnen gekomen welke
doorgekoppeld werden naar ons. Het is overigens niet duidelijk of de klachten over leden van de
vereniging gingen.

- ERB perikelen
De ERB meldt dat er veel tegen de ERB-post wordt geurineerd nadat deze gesloten is. Vermoedelijk
door mensen die tussen de bootjes uit de wind gaan zitten en daar versnaperingen nuttigen die al dan
niet alcohol bevatten. Al hoewel het ook hier niet direct met een vinger naar onze vereniging gewezen
wordt, willen we wel deze klacht wel kenbaar maken onder de leden.

4. Financieel overzicht
- Verslag
Uitgebreid verslag van de penningmeester volgt waarop de directe gevolgen van de Coronamaatregelen
weerspiegelen in de financiele resultaten.

- Kascontrole
Geen onregelmatigheden kunnen ontdekken, een negatieve begroting is wel zorgelijk. Decharge wordt
verleend door de vergadering.
Ingekomen vraag. Coronapotje, verzoek bij de gemeente indienen voor subsidie.

5. Rondvraag
Jan de Jong, 2 vragen:
- Soos is leeg, waar is de TV?
Henk Jan heeft m weg gehaald, kan worden vervangen door een flatscreen. Comminucatie iets wat
slordig.
- Tractor van de noord staat buiten, gaat worden vervangen. Kan deze niet worden opgeknapt met
minder kosten? Er is te veel stuk om te repareren. Kobus Visser heeft nog een tractor, hij gebruikt hem
niet. Graag even informeren.
Martijn; Wanneer mag je op de tractor rijden?
10 april worden de boten naar het strand gebracht.

6. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

