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Opening en Mededelingen

Opening door de voorzitter Niels van Breederoode

ALV jaar december 2021 tot November 2022
Financieel jaar van 1 september 2021 tot augustus 2022

Mededelingen/afmeldingen

Lief en Leed



Agenda

● Opening en mededelingen (Niels)
● Notulen ALV 2021 (Niels)
● Jaarverslag secretaris (Paul)
● Jaarverslag terreincommissie (Geert)
● Jaarverslag activiteitencommissie (Harrie)
● Jaarverslag penningmeester (Rob)
● Begroting penningmeester (Rob)
● Bestuurswisseling (Niels)
● Verkiezing kascommissie (Niels)
● Jaarplanning 2022/2023 (Niels)
● Rondvraag (Niels)
● Sluiting (Niels)



Notulen ALV 2021

ALV notulen 2021 is beschikbaar gesteld op de WSV Thales website.

Op- of Aanmerkingen?



Jaarverslag Secretaris

Bestuur heeft slechts 1 maal fysiek kunnen vergaderen maar wel veel online contact geweest

Belangrijkste onderwerpen Bestuur

●  Huishoudelijk Reglement: Omdat WSV ‘Thales’ een onderafdeling is van de PV ‘Thales’ moest het HH 
Reglement nog met het bestuur van de PV worden besproken. Dat leverde enkele opmerkingen op die wij 
in het concept hebben opgenomen. Daarna is het document op 8 april aan de leden voorgelegd. Ook hier 
kwamen enkele verbeterpunten uit voort die ook zijn verwerkt. Het HH-reglement kreeg daarmee de status 
‘definitief’ en is vervolgens op de website geplaatst.

●  Oneigenlijk gebruik botenterrein: Het botenterrein is in principe bedoeld voor winterstalling, bij 
uitzondering kan het bestuur toestemming geven een boot in de zomer te laten staan. Loslating van dit 
principe leidt uiteindelijk tot verloedering. Van ‘Oud Geld’ hebben we in tussen afscheid genomen, met de 
Diplos is het bestuur bezig die weg te krijgen, net als de tent die al enkele jaren ‘tijdelijk’ staat.



Jaarverslag Secretaris

●  Toekomst oostzijde Thales terrein: Nu aan de westzijde alle wijzigingen zijn afgerond richt de blik 
van Thales zich naar de oostzijde. Sinds begin 2022 vindt er een gedachtewisseling plaats tussen 
de afd Real Estate van Thales enerzijds en de PV/Ponystal/Autohobbyclub en de WSV over de 
toekomst van dit deel van het Thales terrein.

●  Lief en leed: We worden allemaal elk jaar een jaartje ouder en met het klimmen der jaren stijgen 
de kansen op ziekenhuisopname. Daar waar het bestuur zulks te weten kwam over een lid (resp. 
partner) hebben we voor een attentie bij thuiskomst gezorgd.



Ingekomen/Uitgaande stukken periode 25 nov 2021 - 31 dec 2021

Al het ad hoc overleg heeft geleid tot een veel grotere hoeveelheid emailberichten dan gebruikelijk: 
330 inkomend en 110 uitgaand. Hieronder een selectie:

● 24 nov  2021 Hr Timmermans (Corona-contactpersoon gemeente Hengelo): 1,5 meter per direct, week 
later lockdown, reden om nu al nieuwjaarsreceptie af te blazen. In 1e kwartaal 2022 diverse 
corona-aanwijzingen ontvangen, niet relevant voor de leden. Wel voor bestuur, dit betekende niet fysiek 
vergaderen. Gevolg veel ad hoc communicatie  

● 3 dec 2021 Hugo de Groot: enkele opmerkingen over ALV-verslag 2020. Besproken in bestuur, enkele 
correcties aangebracht in ALV-verslag 2020

● 15 dec 2021 brief aan de leden mbt Kerstverrassing. Idem over ALV 2021



Ingekomen/Uitgaande stukken periode 1 jan 2022 - 17 nov 2022

● 23 feb2022 Brief aan de leden met Agenda 2022
● 3 mrt 2022 Toezegging PV Thales €500,- als bijdrage jubileum feest, daarnaast  van PV Cadeaubon 

ontvangen
● 15 mrt 2022 Brief aan de leden komende activiteiten (terreindag, hijsdag en 40 jarig jubileum)
● 8 apr 2022 Aanbiedingsbrief nieuwe HH-reglement naar de leden.
● 16 april mail van Rik Beltman met toezegging tent vóór hijsdag 21 okt 2022 te hebben verwijderd
● April/mei uitgebreide interne mailwisseling m.b.t boot Toebes en potentiële koper dhr. van Harte, 

uitmondend in uitgaande brieven 18 mei 2022 en 25 mei 2022
● 22 juni 2022 mail aan PV Thales met info over WSV Thales i.v.m. plannen Thales met Oostzijde Thales
● 28 aug 2022 Brief van Bas Sorgdrager met verzoek ligplaats voor zoon Daan. Antwoord in principe 

welwillend maar eerst kennismaking en info over evt. onderhoudsplannen.
● 20 okt 2022 mail aan Rik Beltman gedoog periode tent is voorbij, aanzegging om vóór 1 dec de tent om 

zijn boot te hebben verwijderd.



Jaarverslag terrein commissaris

* langdurige liggers (>2 jaar)
Toelichting:
Van het voorjaar is van ‘Oud Geld’ afscheid genomen.

T.b.v. snelle waarschuwing t.g.v. problemen moeten bokken & trailers voorzien zijn van naam en telefoonnummer. Ook 
is het nodig dat eigendommen in de loods van een label zijn voorzien.
In de storm van februari zijn er dekzeilen, die niet goed vastzaten, losgeraakt en beschadigd. Ook het afdak van de 
kajuitdeur is grotendeels verdwenen.



Hijsdagen
In het voorjaar (29-4-2022) werden er 12 boten in gehesen. Hijsen gereed 14:00.
In het najaar (23-10-2022) werden 9 boten eruit gehesen. Hijsen gereed: 14:30.

● Najaar: Er waren 3 kraanplaatsen nodig. 60 ton kraan ging wel, maar met meer boten te hijsen is een 80 ton kraan handiger 
(zie vorig jaar). Al met al duurt het hijsen steeds langer. Dat de volgende boot klaarligt om gehesen te worden werkt 
tijdbesparend.

● Huur van twee hogedrukspuiten met frees bij de Lemerij beviel goed, ondanks dat er een na defect omgeruild werd. De eigen 
gele spuiten zijn twijfelachtig van kwaliteit, reparatie van de spuitkop is vorig jaar onderzocht, weegt niet op tegen huren, 
afvoeren?

● De hijsplek voor de kraan heeft twee vrije plekken nodig in West i.v.m. de boot van Paul en de draaicirkel van de kraan bij de 
platbodems aldaar. De boot van Harrie is tijdelijk naar de plek van Rob verhuisd.

● Bij uit het water is het zaak duidelijke merktekens op de boot te hebben voor het aanbrengen van de hijsbanden. Merktekens 
op de boot zijn niet altijd voldoende. Denk aan b.v. positie roer en schroef.

● Er zal een foto boten – ”smoelenboek” – komen. Een ieder geeft een profielfoto van zijn boot met positie van hijsbanden aan de 
terreincommissaris.

● De eerste die in het najaar aankomt meldt zich bij de havendienst en zeg de datum van de hijsdag. (telefoonnummer op de 
botenlijst in de Kajuit)



Terrein onderhoud



Afval en Corvee taken

Afval

Afspraak is dat iedereen zijn eigen afval meeneemt.

Afval neerzetten in de verwachting, dat een ander het kan gebruiken: niet meer doen. Indien het echt serieus nuttige onderdelen 
betreft, afspreken met de terreincommissaris.

Algemeen afval in de kajuit en werkhok wordt geregeld in een corvee rooster. Leden met een bootplek op het terrein doen mee in 
het corvee rooster. Het corvee rooster wordt al beter uitgevoerd, een enkeling heeft het aan een ander overgelaten…..

Corvee taken:

● Algemeen afval afvoeren (uit het werkhok en de kajuit)
● Toilet, keuken en werkhok schoonmaken.
● Check van het terrein en boten. (“Vooral in de rustige maanden”)
● Als er materialen op zijn of andere problemen: melden bij de terrein commissaris.



Jaarverslag activiteitencommissie (Harrie)



Winter activiteit 2022-2023 (Harrie)



Jaarverslag penningmeester (Rob)



Kascommissie

Verslag KasCie ALV 2022

● Hugo de Groot
● Rinus Hoogstrate



Begroting penningmeester (Rob)



Bestuurswisseling

Huidige bestuur:

Voorzitter: Niels van Breederoode

Secretaris: Paul Blacquiere

Penningmeester: Rob van Ockenburg

Terrein commissie: Geert van Bockel

Activiteiten commissie: Harrie Stevens

Vanwege de Corona periode is het huidige bestuur blijven zitten. We hebben daarom de 
mogelijkheid gegeven dat voor elke functie een nieuwe kandidaat zich kon aandragen. 
Vanaf volgend jaar hanteren we weer het schema van aftreden.

Hebben zich kandidaten gemeld?



Verkiezing Kascommissie 2023

Kascommissie lid 1

Kascommissie lid 2

Kascommissie reserve



Jaar planning 2022-2023

Nieuwjaarsborrel: [16:00-18:00] Zondag 8 januari 2023

Winter activiteit: Nog niet bekend

Terrein Dag voorjaar: Zaterdag 1 april 2023

Barbecue: Zaterdag 22 april 2023

Schepen in het water: Vrijdag 28 april 2023

Terrein Dag najaar: Zaterdag 7 oktober 2023

Schepen uit het water: Zaterdag 28 oktober 2023

ALV: Woensdag 22 November 2023

Winter activiteit:



Rondvraag



sluiten


