
 

Algemene ledenvergadering WSV De Rederij 
 

Verslag uitgestelde najaarsvergadering 2015 

  
 

 Zaterdag 16 januari 2016. 15.00uur. Ten huize van Louis Boggemann, Jan van 

Diesduncstraat 13, 5721 VN   Asten. 

 
 
1) Opening.  
 

Afwezig:  Daan, Bertus, Wiel, Tom,  

 

Jan opent de vergadering om 15:05 

Bij de opening vraagt Peter om een minuut stilte. 

Zowel Jan als Rob spreken hun dank uit voor het medeleven van de leden van de Rederij bij het 

overlijden van hun echtgenotes. 
 

2) Notulen en openstaande punten van de voorjaarsvergadering 2015 bij Hans in Epe op  21 

maart  
 

Notulen worden goedgekeurd. 

Opmerking van Luigi: Als de marifoon buiten op zacht wordt gezet dan wordt deze stand ook 

binnen onthouden. Bij het aanzetten volgende keer dus controleren dat de volume knop 

voldoende hoog staat. 
 

Opmerking van Rob: Verzoek om ook bij Goofy de moterurenstand te noteren. 
 

3) Terugblik vaarseizoen 2015 
 

De geplande reis naar Cherbourg is niet gelukt vanwege slecht weer en zeeziekte van een deel 

van de (niet Rederij) bemanning. Doel toen verlegt naar Antwerpen. Is toch nog een mooie reis 

geworden. 
 

Omdat Cherbourg niet doorging zijn Rob, Daan en Tom naar Rye in UK kunnen gaan. 
 
Sail 2015 naar Amsterdam was ook een succes. 

  
 

4) Onderhoudsstaat van de Parmyra  
 

Zoetwater in bilge en voorpunt is blijkbaar niets aan te doen. Condens? Lekken railing? Verzoek 

bilge en voorpunt regelmatig droog te maken om roesten te voorkomen. 



Reddingsvlot ligt binnen. 

Buitenboordmotor bij Rob in de garage 

In de winter haventent plaatsen en achter doorlussen. 
 
5) Afwikkeling van de schades, ontstaan tijdens verblijf van Louis van den Bergh resp. Henk en Hans 

(beide schades gelukkig zonder financiële consequenties voor de vereniging) 
 

Luigi schade in St Annaland bij het invaren van de box aan naastliggende boot. Schade aan een 

andere boot valt onder WA schade. Deze schade heeft geen gevolgen voor ons eigen risico. Luigi 

kan alle details over de oorzaak vertellen. 
 
Henk en Hans liggen in de jachthaven van Willemstad en worden midscheeps geraakt door een 

slechte manouvre van een andere boot. Schade is niet waarneembaar. Kees heeft ook nog binnen 

achter de kastjes gecontroleerd en geen schade gevonden. Zaak is geseponeerd 
 
 

6) Exploitatierekening 2014/2015 

Balans per 1 november 2015. (zie door Rob voorbereide overzichten) Verklaring voorzitter 

kascommissie (Bertus). 
 

De afwezige kas commissaris Bertus moet nog een verklaring afgeven. 

Op dit moment nog geen decharge. 
 

7) Investeringen seizoen 2016  
 

Nieuwe fok:  vraag is welke fok het beste is voor het zeilplan van onze Bavaria. 

Wiel/Rob gaan op zoek naar een adviseur die kan vertellen hoe we de Parmyra sneller kunnen 

laten varen. Dus eerst advies en daarna bestellen. 
 

Kussens kajuit: Rob heeft afgelopen zomer al een offerte gevraagd. Voor 2700,- kunnen we  

nieuwe kajuitkussens krijgen. Nieuwe kussens met nieuwe bekleding. 

Henk en Hans zijn benoemd om deze zaak verder door te zetten met het bedrijf uit Wemeldingen. 

Er zal ook worden geinformeerd of de kussens in de slaapkajuiten wat confortabeler kunnen 

worden gemaakt. (lattenbodem misschien) 

 

Peter en Rob gaan bekijken of de Froli matrasbodem in aanmerking komt. 

 http://www.froli-bedbodemsystemen.nl/ 
 

Voor buiten worden 4 nieuwe kussens besteld door Luigi. 
 
8) Begroting 2015/2016, voorstel exploitatiebijdrage per aandeel voor 2015 

(zie door Rob voorbereidt overzicht, nieuwste overzicht met twee opties). 
 

Bijdrage 2016 wordt vanwege bovenstaande investeringen 600,- Euro per aandeel. 
 
 

9) Gedachten over zeilgebied 2016 

http://www.froli-bedbodemsystemen.nl/


 

Vergadering wil weer een club bestemming. 

Vergadering stelt voor om het Waddengebied te kiezen. In het voorseizoen om drukte te 

vermijden. Voorstel is de maand juni. Terug in Colijn 10 juli 2016. 

Commissie Waddenzee: Jan en LouisB.  

Vanaf 30 mei t/m 10 juli is de Parmyra voorlopig gereserveerd voor de Waddentocht.  
 

Henk stelt voor om open en gesloten reserveringen te maken. Bij een open reservering kunnen 

andere reders aanhaken.    
 

10)Vaststellen data/plaats voorjaars- (eventueel) en najaarsvergadering 2016 alsmede data   

voorjaarsonderhoud. 
 

Voorjaarsvergadering met verslagen van de commissies: zaterdag 23 april 2016 bij Jan om 

15:00 
 

Onderhoudsweekend voorjaar 2016:   2/3 april 2016  
 

Volgens het regelement moeten elk jaar 10 onderhoudsuren worden gepleegd. van deze 10 uren 

moeten er 5 uren tijdens de onderhoudsweekenden worden besteed. 
 

Najaarsvergadering: zaterdag 12 november bij Henk 
 

 11) Rondvraag 
 

Geen vragen 
 
 

 12) Sluiting 
 
Jan sluit de vergadering om 17:50 en dankt de gastheer en gastvrouw 

De vergadering gaat dan dineren op de golfclub van Louis. 


