Notulen ALV Windsurfing Hoek van Holland
12 december 2012
Aanwezig:
1. Gerrit vd Lugt
2. Mark vd Kaaij
3. Louis Olsthoorn
4. Niek Roggen
5. Quirijn Oudshoorn
6. B. van Leeuwen
7. Kris Sauer
8. Vincent Weteling
9. R. Schilperoord
10. E. Moerman
11. Jeff vd Marel
12. Eric Heemskerk
13. Niek van Duijn
Agenda

1. Opening
Niek opent de vergadering
2. Vaststellen notulen ALV 2012
De notulen van de ALV 2011 worden goedgekeurd
3. Jaarverslag
Quirijn brengt het jaarverslag uit. Het jaarverslag is verder in deze notulen opgenomen.
4. Financieel jaarverslag 2012
Louis ligt het financiële jaarverslag toe. Los van de financiën zijn er momenteel 120 leden. Er
is meer uitgegeven dan begroot, ca. 500 eur als gevolg van extra aanschaf sleutels en wat
extra kosten aan onderhoud accommodatie. Daartegenover staan extra inkomsten als gevolg
meer inkomsten op lidmaatschappen en stalling. In kas is per 1 december 2012 16.260 eur.
◦ Verslag kascommissie en goedkeuring leden
De kascommissie keurt het jaarverslag goed en verleent het bestuur decharge.
◦ Benoeming nieuw kascommissielid voor 2013
Vincent Weteling en bij afwezigheid Stefan Satijn melden zich aan voor de kascommissie
2013.
5. Begroting 2013
Louis licht de begroting toe. De begroting wordt goedgekeurd.
◦ vaststellen contributie en tarieven
De contributie blijft ongewijzigd en wordt vastgesteld.
6. Accommodatie strand
Douches zijn gevoelig voor zand en raken daardoor snel verstopt. Daarbij komt dat de cabines
snel kapot gaan. Mark stelt voor als de douches weer verstopt zijn en verder kapot gaan de
cabines te verwijderen en een normale douchebak met betegelde wanden te maken.

◦ knop op deur
Op momenten wordt geconstateerd dat niet leden gebruik maken van de accommodatie en de
douches. Dit hoort uiteraard niet en besproken wordt om een systeem in te stellen om dit te
voorkomen. Er is veel mogelijk zoals een knop op de deur met cijferslot, het afsluiten van de
accommodatie op momenten dat er gesurft/gekite wordt, een smoelenboek. Echter de kosten
en/of de ongemakken wegen niet op tegen het probleem. Voorgesteld wordt om het gebruik
door niet leden nadrukkelijker af te keuren.
◦ parkeerbeleid zomer/winterpas
Er is grote ontevredenheid over de gang van zaken rondom de zomer-, winter- of jaarrondpas.
De deelgemeente bepaald zelf de regels zonder dat daarvor de juiste besluitvorming wordt
gevolgd. De deelgemeente blijft onduidelijk en gaat het onderwerp uit de weg, echter de
tarieven blijven hetzelfde. Er wordt de deelgemeente steeds en bij herhaling gevraagd wat de
besluiten zijn geweest en getracht wordt het eea evt met terugwerkende kracht recht te
trekken.
7. Benoeming huidige en nieuwe bestuursleden
Kris Sauer kondigt aan te stoppen met het beheren van de website. Niek van Duijn meldt zich
aan als nieuwe beheerder. Hiermee wordt akkoord gegaan. Kris wordt bedankt. De voorzitter
Niek Roggen, de penningmeester Louis Olsthoorn, de secretaris Quirijn Oudshoorn en de
evenementencoordinator Dennis Alsemgeest geven aan hun functie uit te willen blijven
voeren. De aanwezigen gaan hiermee akkoord.
8. Evenementen
Er zijn wat voorstellen voor evenementen voor en met de leden:
• karten
• eten
• opstapdag
• testdag
• defi wind
• BBQ
Blijft lastig om het merendeel van de leden te bewegen deel te nemen.
9. Rondvraag
• Gele shirts deze liggen er om gebruikt te worden. In principe voor de kiters is het
verplicht. Wie een vestje wil dragen kan er 1 pakken.
• kite surf commissie, Mark vd Kaaij richt deze op en meld zich aan.
• start en landingszone komt niet meer ter sprake bij de deelgemeente. Mark adviseert
de zone toch vast te stellen als dit weer leven ingeblazen wordt. Een dergelijke zone
biedt ook duidelijkheid en voordelen.
• er wordt gevraagd naar de ontwikkelingen rondom het watersportstrand. Hier is niets
nieuws over te melden en gezien de tijd wordt hier ook niet veel meer van verwacht.

2012 was sportief gezien een jaar met niet veel harde winddagen, de geplande nieuwjaarsduik bleef
uit, maar dankzij de wind in de eerste week van januari hebben enkelen dit toch nog in uitvoering
gebracht. Juni en juli waren nog redelijk en het nazeizoen had nog een aardige uitsmijter voor
degenen die en doordeweeks wat meer tijd hadden en de kou wilden trotseren.

Wel was 2012 natuurlijk een jaar waarin de surfsport een behoorlijke aandachtboost kreeg door het
veroveren van de gouden plak door onze Dorian! De pers wist ons te vinden wat heeft geresulteerd in
een optreden door Louis en Peet vd Lugt in een radioverslag door RADIO RIJNMOND. De tak van
windsurfsport is natuurlijk niet te vergelijken met de zeer radicale manouvres waar wij het publiek mee
vermaken, maar het is toch goed als promotie van de sport.
Na de discussie over inning van de contributie in de ALV van vorig jaar is de meeste contributie in het
eerste kwartaal van 2012 binnengehaald en hebben een enkeling een herinnering ontvangen. Van
een achterstand is dus in principe geen sprake meer. We zetten vanzelfsprekend deze lijn door. De
dank gaat uit naar onze voortvarendheid van onze penningmeester Louis en natuurlijk ook naar onze
goed betalende leden.
Zoals gezegd is de nieuwjaarsduik en bbq niet doorgegaan door een gebrek aan animo. Er is nog een
etentje geweest in de Oude droog met ca 12 leden. Dit was gezellig. Voor de zoveelste keer is de
succesvolle SUP dag georganiseerd en het was weer een denderend succes. Deze houden wij er
graag in en we danken daarvoor natuurlijk SIEM de JONG. Ideeen voor nieuwe evenementen zijn
natuurlijk altijd welkom en zullen we zeker ondersteunen. Feit blijft dat we vooral een club zijn van
mensen die alleen boven de windkracht 5 verzamelen op het strand en het lastig blijft een clubgevoel
op windstille dagen te creeeren.
Qua onderkomen is er niet veel veranderd. Alles functioneerd naar behoren en de stalling is zo goed
als vol. Echter de contacten met de deelgemeente Hoek van Holland over de toegangspassen van de
roadbarrier verlopen moeizaam en zonder resultaat. Wij kunnen onszelf serieus afvragen of de
gemeente de sport en in het bijzonder de watersport een warm hard toedraagt. Het blijft lastig om
serieus genomen te worden. Naar aanleiding van het gerommel met de jaarrond, zomer, winterpassen
is er weer contact gezocht met de gemeente, maar de resultaten hiervan kunnen we hier nog niet
terugkoppelen.
Nogmaals iedereen bedankt die zich in 2012 voor de club heeft ingezet en het bestuur hoopt op een
mooi 2013 met vooral veel en mooie golven, harde wind, voornamelijk uit het zuidwesten en een
jaarrondpas.

