Verslag ALV WSHVH 10 maart 2011
De Torpedoloods te Hoek van Holland
Opening
ALV is in de Torpedoloods en wordt gestart zonder de aanwezigheid van de
penningmeester Jelle Hortulanus
Naast de bestuursleden vmg voorzitter Erwin in 't Veld en Quirijn Oudshoorn zijn er 17
leden aanwezig. Erwin zit de vergadering voor.
De agenda wordt vastgesteld.
Notulen 2010
De notulen van 2010 wordt vastgesteld.
Jaarverslag 2011
Het jaarverslag is opgesteld door Quirijn Oudshoorn en wordt medegedeeld.
2010 was een rustig jaar en het eerste volle jaar waarin de nieuwe stalling in gebruik is
geweest. Velen waren hier blij mee op het feit na dat er nog geen mogelijkheid was om te
douchen. Om allerlei redenen is het niet gelukt dit voor de winter werkende te krijgen.
Evides is tevergeefs plat gebeld, zonder resultaat (nu hebben we gelukkig beet). Wel is dit
jaar de elektra aangesloten en kunnen we eindelijk onze spullen vinden. Ongemerkt zijn er
dit jaar enkele leden geweest die zich geregeld ingezet hebben om in en rond de stalling
klussen uit te voeren. Het bestuur bedankt iedereen die zich heeft ingezet.
Nadat Erwin tijdens de ALV zijn voorzitterschap aan de wilgen heeft gehangen, is een
zoektocht naar een nieuwe voorzitter gestart. Vele leden hebben getwijfeld zich
beschikbaar te stellen, maar we kunnen deze ALV in elk geval 1 vrijwillige kandidaat
presenteren. Via deze weg wil ik namens het bestuur Erwin en Martin heel erg bedanken
voor hun jarenlange, zo niet decenia-lange inzet.
Op het gebied van strandontwikkelingen is het in 2010 stil geweest. Paddy Roomer vervult
zijn functie niet meer bij de deelgemeente. De gemeente Hoek van Holland heeft voor het
strand een jaarlijks begrotingstekort van enkele tonnen aan euro's. Dit lijkt momenteel
goedgemaakt te moeten worden door het heffen van parkeergelden. Getuige zijn de nog
altijd hoge kosten voor de passen als de parkeertarieven nabij het hoofdstrand. Rondom
de ontwikkelingen op het sportstrand is geen nieuws te melden.
Nogmaals iedereen bedankt die zich in 2010 voor de club heeft ingezet en het bestuur
hoopt op een mooi 2011 met vooral veel en mooie golven, harde wind, voornamelijk uit het
zuidwesten en een warme douche.
Financieel overzicht en verslag kascommissie en goedkeuring leden
Het financieel overzicht is mede als gevolg van de afwezigheid van de penningmeester
niet te presenteren. Dit zal in een later stadium gecontroleerd worden en via de mail/post
met de leden gecommuniceerd worden.

Jaarverslag 2010 is later in het jaar goedgekeurd en aan de leden via de website
medegedeeld voor commentaar. Geintresseerden kunnen deze alsnog opvragen bij
de penningmeester.

Begroting en contributie 2011
Er is veel achterstallige contributie voor 2010 maar ook 2009. De aanwezigen zijn helder,
niet betalen is niet stallen of geen lidmaatschap. Besproken wordt om de de contributie
middels automatische incasso te gaan innen. Besloten wordt dit voor 2012 in te gaan
voeren.
De contributie en tarieven voor 2011 worden vastgesteld en worden dus niet verhoogd.
Wel wordt besloten om een verhoging op te leggen bij niet (op tijd) voldoen van de
contributie.
Accommodatie strand
Het voorstel om het 2 jarig contract met de Globe te verlengen wordt in principe
goedgekeurd door de leden, mits geen noemenswaardige afwijkende voorwaarden en
huurprijzen vastgesteld worden. Het bestuur zal hierover met de Globe in gesprek gaan.
Ten aanzien van het parkeerbeleid is er nog niets gewijzigd. De tarieven worden nog
gehanteerd door strandzaken. Onduidelijk is van wanneer tot wanneer de zomer danwel
de winterpassen geldig zijn. Dit wordt uitgezocht.
De douches zijn nog niet in werking omdat nog gewacht wordt op de aansluiting van het
water. Zo spoedig mogelijk worden de douches aangesloten en de verwarming
geinstalleerd.
Benoeming bestuursleden
De rol van voorzitter is vacant. Niek Roggen wil deze rol op zich nemen de leden gaan
hiermee accoord. Jelle Hortulanus heeft eerder aangegeven zijn rol van penningmeester
beschikbaar te stellen. Louis Olsthoorn geeft aan deze rol over te willen nemen. De leden
gaan hiermee accoord.
Quirijn Oudshoorn blijft secretaris, Christian Sauer blijft de webredactie en Dennis
Alsemgeest vormt de evenementencommissie
Joost Noordam en Gerrit van der Lugt vormen voor 2011 de kascommissie.
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