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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING VAN DE VOLENDAMSE WATERSPORT 
VERENIGING DE PIETERMAN OP ZATERDAG 11 NOVEMBER 2017 IN PAVILJOEN SMIT-BOKKUM TE 
VOLENDAM. 

Aanwezig: 

Bestuur: Corjan Visser 
Hans Deiman 
Willem van den Bosch 
Peter Ebbelink 
Peter Theel  
Joep Bangert 
Ursula van Beek 

 
Leden:  Jolanda Ebbelink 
  Gerrit Roskam 
  Joke v/d Heijkant 
  Hans Piels 
  Muus de Boer 
  Yvonne de Boer 
  Francisco Smeur 
  Karin Smeur 
  Henk Molster 
  Willem Middelburg 
  Hans Stuij 
  Feikje Stuij  
  Dirk van Beek   
  Bert Russcher   
  Frank Öhlschläger 
  Jia Wen Öhlschläger  
  Robin Verzijden 
   
______________________________________________________________________________ 
 

1. Opening/Welkom 

Corjan opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Er zijn 24 personen (leden 
en bestuur, totaal 16 schepen) aanwezig. De bedoeling van de ALV is verantwoording over het 
gevoerde beleid af te leggen en ideeën voor het volgende seizoen te inventariseren. 

Het ledenbestand was in 2016 77 schepen, 10 nieuwe leden en 15 exit waarvan 5 geroyeerd ivm met 
non betaling waarvoor toestemming van de ALV wordt gevraagd en verleend.  

2. Notulen ALV 12 november 2016  

De notulen van de ALV van 2016 werden bij de uitnodiging aan de leden verzonden en omdat er geen 
te vermelden op- of aanmerkingen over de notulen van de vergadering van 2016 zijn, worden deze 
aangenomen. 
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3. Bestuur 

Het bestuur bestaat uit Corjan Visser, voorzitter, Ursula van Beek, Penningmeester, Peter Theel, 
vicevoorzitter en secretaris, Hans Deiman, webmaster, Peter Ebbelink, wedstrijdleiding, Joep 
Bangert, motorbootcontact en Willem van den Bosch, Algemeen bestuurslid.  

Drie leden stappen uit het bestuur, Willem, Hans en Joep. Corjan bedankt de heren en overhandigt 
elk een flesje wijn als dank. Nieuw kandidaat bestuurslid wordt gezocht en Hans Stuij meldt zich als 
vrijwilliger algemeen bestuurslid. Besloten wordt direct hier over te stemmen en ALV gaat akkoord. 
Corjan vermeldt nog dat een bestuurslid voor 3 jaar wordt gekozen en 2 maal herkozen kan worden. 

4. Verslag 2016/7 

Corjan brengt verslag uit over de door de vereniging georganiseerde 16 evenementen. 

 Nieuwjaarsreceptie op 28 januari was succesvol met 43 deelnemers (32 eters) en wordt voor 
2018 weer op de agenda geplaatst. Datum 27 januari 2018 waarop tevens nieuwe 
programma evenementen bekend gemaakt zal worden. 

 11/2 workshop EHBO aan boord door Rogier van Geldre van de Ramirox. Zeer leerzaam en 
interessant. Georganiseerd door Willem van den Bosch, goed bezocht met 22 leden. 

 4/3 bezoek aan een zeilmakerij, helaas niet doorgegaan wegens afzegging door zeilmakerij. 
  

 25/3 Cobb barbecue, op de steiger, demo door Schröder Watersport georganiseerd. 35 
 deelnemers. Georganiseerd door Willem. 

 22-23/4 Openingstocht naar Marina van de Karperskuyl in Hoorn. 28 deelnemers, 10 
 schepen. Ook weer georganiseerd door Willem. 

 13/5 SWR I met 7 schepen. Corjan Visser wint. 2/9 SWR II met 12 schepen. Bert Russcher  
 wint. 23/9 SWR III met 7 schepen. Corjan wint en wordt overall winnaar. Peter  Ebbelink 
 organiseerde alle wedstrijden. 

 25-28/5 Rondje Noord Holland samen met de Karperskuyl totaal 22 (14 VWV en 8 
 Karperskuyl) schepen, georganiseerd door Ruud van Loenen en Peter Theel was een succes, 
 Volendam-Makkum-DenHelder -Amsterdam-Volendam.  

 31/5-5/6UK trip naar Pin Mill, UK. 3 deelnemers, Gien Spait, Kapal Tiga en Enjoy. Peter Theel 
 organiseerde.  

 24/6 Vaarkracht, een evenement dat niet door de VWV werd georganiseerd maar wel wordt 
 ondersteund. Ivm het slechte weer lage opkomst van opstappers. 10 schepen deden mee en 
 maakten een rondje Marken. Peter Ebbelink is hier contactpersoon.  

 1/7 Rondje Pampus met 19 schepen hadden zich gemeld maar ivm windkracht 6Bft 14 
 schepen  aan de startlijn. Hans Deiman organisator. De Marina had weer een uitgebreide 
 saté-maaltijd georganiseerd waarvoor dank.  

 15-17/7 Mid-Summer Triangle; een gezamenlijk rondje Volendam, Workum, Andijk en retour 
 Volendam.  Eerste dag weinig wind, tweede dag uitstekend en derde dag een tikje te veel. 
 Deelname 7 schepen, waarvan er enkele een dagje in Enkhuizen een extra nachtje/dagje 
 inlasten. Peter Theel organiseerde.  

 9/9 Ankertocht ging helaas wederom niet door vanwege harde wind.     

 Afsluittocht naar Hoorn. 11 schepen. Leuke tocht met fors windje en regen. Steigerborrel op 
 de Kapal Tiga na een stadswandeling die voor herhaling vatbaar is (ander gedeelte van 
 Hoorn).  Ursula van Beek organiseerde dit evenement. 

 11/11 de ALV door Corjan georganiseerd. 
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 Steigerbar op elke vrijdag van 21/4 tot en met 6/10 waren succesvol en alle vrijwilligers 
 worden hartelijk bedankt. Peter Theel coördineert. Henk Molster meldt zich als vrijwilliger. 

Samenvattend een druk jaar met veel geslaagde evenementen en meer deelnemers dit jaar. De 
interesse van de motorboten valt echter tegen. 

5.  Financieel verslag 

Ursula van Beek presenteert de cijfers over 2016/2017, deze zijn ivm onjuistheden die door het 
Davilex programma en onduidelijke boekingen veroorzaakt werden nu opgeschoond en worden met 
ingang van komend jaar met nieuwe software ingevoerd. Elk aangemeld lid ontving de V & W en 
Balans cijfers over deze periode voor de vergadering en anderen tijdens de vergadering. Enkele 
vragen van de leden worden beantwoord en Ursula stuurt alle leden een bestandje waarin de VWV 
bekende informatie van het lid staat met het verzoek dit te controleren en eventueel correcties door 
te geven. De sponsor inkomsten zijn inclusief de verliesaanzuivering door de Marina (€ 1004,-). 

 
6.  Kascommissie 

De kascommissie geeft een positief advies over de cijfers van boekjaar 1/4/2016-31/3/2017. Het 
bestuur wordt door de ALV décharge verleend voor het gevoerde beleid en de boekhouding van 
2016/2017. Muus de Boer en Gerrit Roskam zullen ook voor het volgende seizoen als kascommissie 
optreden met akkoord van de ALV. Muus wordt extra bedankt voor de hulp bij het corrigeren van de 
boekhouding. 

Corjan meldt nog dat in 2018 de VWV 10 jaar bestaat en een lustrum viering gepland is die door 
Willem van de Bosch en Robin Verzijden georganiseerd gaat worden. Dit illustreert tevens de 
introductie van commissies die eventueel een evenement in de toekomst regelen ipv door een 
bestuurslid. De planning voor het Lustrum is 21 en 22 April 2018. 

 7.  Rondvraag 

Hans Stuij is geïnteresseerd om een overleven  cursus als genoemd door de KNRM presentator te 
organiseren. Hans wordt uitgenodigd voor de eerstvolgende bestuursvergadering van 6 januari 2018. 

Henk Molster vraagt of een bezoek/rondleiding bij de kustwacht Den helder of Maasmond 
georganiseerd zou kunnen worden. Muus geeft aan daar ook geweest te zijn en dat het erg leuk was. 
Tevens of iemand hem kan adviseren over een trillende motor probleem. 

Muus de Boer vraagt zich af of het eerste jaar voor nieuwe leden een 50 procent reductie zou 
moeten worden ipv gratis. Bestuur zal zich beraden op actie, eventueel contributie verhogen etc. 
Overleg met de Marina is daarvoor noodzakelijk omdat samen met hen overeengekomen is de 
contributie in het eerste jaar te laten vervallen met als tegenprestatie mogelijke aanzuivering van het 
VWV budget indien er daardoor een tekort ontstaat. 

Francisco Smeur stelt voor om duidelijk te maken dat de steigerbar een privé club aangelegenheid is 
om te voorkomen dat derden ongevraagd zich toegang verschaffen. Een bordje of iets dergelijks zal 
worden geplaatst. Tevens bedankt Francisco namens alle leden het bestuur voor haar inzet en acties. 

8.   Sluiting 

Corjan bedankt alle aanwezigen en daarna sluit hij de vergadering. 


