
VAN DE COMMISSIES 2017

Verslag Commissie-vergadering  
De Plek, Grave, 25 november 2017
 
Opening en welkom door de Voorzitter, 
Joop Nohl.

Evaluatie 2017 en planning voor 2018 van 
de volgende commissies:

1. HIJS- EN TRAILERCOMMISSIE
JP maakt nog een verslag en stuurt dit op. 
Vragen voor het komende jaar zijn:
- Waar ligt de verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid bij het hijsen van 
boten?

- Wat doen we volgend jaar met de trai-
lers?

- 7 en 8 april zijn de Vestingstedendagen. 

Als we daaraan meewerken moeten we 
vroeger dan normaal het water in. Let 
ook op paasdagen. Voorbeeld: Trailers 
op de paasdagen en het weekend ervoor 
de boten er in? En dus de boten die al in 
het water liggen terug naar de zomerlig-
plaatsen.

- Werkdag liever niet op de hijsdag. 
Eerder/later?

2. BARCOMMISSIE
- Niet bij elkaar gekomen. Verslag volgt 

nog. Vragen voor volgend jaar:
- Wat gaan de leden volgend jaar doen? 

Activiteiten graag sneller uitvragen dan 
vorig jaar.

- Sommige leden liever niet meer achter 
de bar ondanks dat zij zich daarvoor 
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opgeven, Ruud overlegt met het bestuur.
- Graag eerder communiceren door com-

missies en bestuur bij extra activiteiten.
- Graag decoder om tv te kunnen kijken. 

Ger gaat met Marnix hier verder naar kij-
ken. Aandachtspunt: betalen van rechten 
als vereniging? Buma etc. 

- Luifels. Henrico Peters zit in die busi-
ness, dat biedt mogelijkheden. Bij het 
MTC-verslag komen we hier later in de 
vergadering op terug.

3. EVENEMENTENCOMMISSIE
- Het verslag van de evenementencom-

missie wordt voorgelezen.
- Joop Dijt wil toetreden tot de evenemen-

tencommissie.
- 15 april de opening vaarseizoen? Klinkt 

goed, we kijken er naar. Dat is 14 dagen 
na de trailerdag, dan is alles opgeruimd 
en de boten in het water.

- Complimenten aan de evenementen-
commissie en aan de barcommissie.

4. WEDSTRIJDCOMMISSIE
- Heeft een doorstart gemaakt. Nieuwe 

WhatsApp-groep. 6 wedstrijden 
geweest. Bevalt goed. Verbeterpunt: ook 
na de zomervakantie wedstrijden organi-
seren.

- Buitenboordmotor is deels op kosten 
van de wedstrijdcommissie. 

- Arno maakt een update van het win-
naarsbord in De Plek.

5. JEUGDZEILCOMMISSIE
- Goed jaar geweest. Meer deelnemers 

dan vorig jaar. Goed maar nat weekend 
gehad. De commissie is blij met de 
nieuwe motor en met de buizen voor de 
zeilen.

- Vraagt om nieuw voorzeil. Er staat er een 
op marktplaats.

6. TERREINCOMMISSIE
- Verslag wordt hetzelfde als jaar ervoor. 

Dit volgt.
- 2 vacatures, vooral ook wens voor ver-

jonging.
- Kees Kamp wil als verenigingsbijdrage 

het onderhoud van de machines gaan 
doen. Bij Angenent moesten we ons 
voor 1 december aanmelden, dit heeft 
het bestuur gedaan. Drukspuit, tractor 
en maaier. Voor volgend jaar opnieuw 
bekijken.

- Wat te doen met de roze bakken? De 
commissie kijkt ernaar.

- Veel geld bespaard op de containers.

Aanleg nieuwe steiger achter de muur. 
Goed bezig die jongens ! Waaghalzen !
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7. ADVIESCOMMISSIE
- Niet aanwezig.
- Grad: heeft twijfels of de leden weten 

hoe het er aan toegaat in de vereniging. 
Joop Nohl: het gaat goed en veel beter 
dan eerdere jaren.

8. BRULBOEICOMMISSIE
- Komt ook dit jaar weer uit, maar de aan-

was is zeer mager. Dit ondanks vragen 
via de nieuwsbrief.

- Moeten we nog doorgaan met de 
Brulboei? Open vraag.

9. MTC
-  Het verslag van de commissie wordt 

voorgelezen.
-  Toon. Achter de muur is maar 1 trapje. 

Je komt dus bijna niet uit het water. Het 
bestuur kijkt ernaar.

-  Is het pompstation aangesloten? Bijna 
gereed.

-  Gereedschap uit het werkhok mist na de 
werkdag. Wat hiermee te doen?

10. BESTUUR
- Het verslag van het bestuur wordt voor-

gelezen.
- Jeroen vraagt naar het calamiteitenplan 

ivm het ongeluk van vorig jaar. Wat is 
de status? Dit ligt stil. Jeroen en Joop 
lopen door het plan heen en maken een 
update.

- Jeroen vraagt aandacht voor de boeien 
die de haven feitelijk afsluiten. En een 
vraag om dan ook te mogen ankeren. 

Het bestuur is hierover in gesprek met 
RWS.

- Ruud. Verplicht barmensen om naar de 
instructieavond te komen. Goed idee.

RONDVRAAG
- Grad. Joop van Berkel is gestopt met 

reanimatie? Nee, hij gaat door. Inclusief 
controle AED.

- JP wil met bestuur kortsluiten wat we 
gaan doen met de vestingstedendagen 
voordat hij een stukje in de Brulboei 
schrijft. Niet nodig, idee mag er al in, in 
de vorm van een idee.

21:45 uur sluiting officiële deel en 
vervolgens is er een gezellig samenzijn. 

Bij het ter perse gaan van deze Brulboei waren nog 
niet alle verslagen van de verschillende commissies 
voorhanden. Deze zullen op later termijn worden 
verspreid.
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