
Verslag Ledenjaarvergadering HMSC 25 januari 2023. 

 

Aanwezig : M.Klabbers ( erelid ), 

M.Baijs , G.Barten Bestuur ) , C. de Beurs , G.Bontekoe ( vice vz ), J.B.Borsch , 

K.Brandwijk , J.H.H. Drechsler, W.Fischer , P.van Geijt , W.Heijdeman, H.Jacobs , 

D.Langeveld , H.Karsten , J.Kleine (bestuur , penningmeester) ,  O.K.Kisman ( 

bestuur , secretaris ), J.J.Paesschen ( bestuur , vz. ), B.Rieuwers, W.Ruijsestein , 

L.Schuttenheim , A.J.van Silfhout , W.G.Smit , D.Wierstra , R.van Zaanen , 

C.Sneekes , 

50 km lid : H.Ansing   

1.Opening : Jan Paesschen heet iedereen welkom en is verheugd over de grote 

opkomst. De laatste ledenvergadering was 3 augustus 2022. 

2.Jarverslag 2022 : Otto Kisman leest het Jaarverslag voor ( opgeslagen in 

Archief Club ) waarin normalisatie na de coronatijd en het gebouw op de 

voorgrond staan. 

3.Financieel Jaarverslag wordt voorgedragen en uitgelegd door 

penningmeester Jan Kleine.  

Van belang zijn komend jaar werkzaamheden aan de zuidgevel van het gebouw 

en de onzekerheid over de energie kosten. 

4.Versslag kascontrole comssie :   Kees en Rene hebben de kascontrole verricht 

en bevestigen tijdens deze vergadering dat de boeken een juiste weergave zijn 

van de financiële situatie van afgelopen jaar , waarmee daarna de vergadering 

instemt en de penningmeester wordt gedechargeerd. 

5.In de volgende kascontrole cie zullen plaatsnemen Rene van Zaanen en Loek 

Schuttenheim. Reserve is dan Kees. 

6.Mededelingen bestuur ; 

-Jan P. verteld dat een offerte voor de werkzaamheden aan het gebouw ( o.b.v. 

 keraliet ) is aangevraagd. 

-er is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om op het dak zonnepanelen 

te leggen , dit zou lucratief kunnen zijn omdat de club nog een oude 

elektriciteitsmeter heeft die terugdraait. Door de huidige kwaliteit van het dak 



is echter een eventuele plaatsing niet mogelijk. Een  vervanging van het dak is 

echter door de financiële situatie van de club niet mogelijk , waardoor 

zonnepanelen niet meer in beeld zijn. De laatste werkzaamheden aan het dak 

dateren waarschijnlijk uit 1997. 

-Jan P brengt de mogelijkheid tot organiseren van een ruilbeurs ter sprake : is 

hier animo voor ? Zeker 10 leden zijn hier mee eens dus zullen we dit gaan 

organiseren op ( streefdatum ) zaterdag 25 maart in café “De Bank”. 

De club kan zelf ook oude voorraden ter beschikking stellen of zelfs voor een 

klein bedrag verkopen. 

-De HEG : voor E 75, hebben we een klein container voor de deur , de groep die 

dit wil doen denkt aan maart , we moeten afwachten op goed weer , er is al 

een App groep gemaakt door Jan P. om goed af te spreken. 

-De soldeercursus : er wordt een nieuwe inteken lijst gemaakt , maximaal 4 

leden per keer en op een stil moment wellicht als de club niet open is. 

-Herverdeling gereedschap : er is veel oud spul wat weg moet en goed 

gereedschap aangekocht ; dit zouden Henk en Cees doen…….. 

-Opruimen zolder : doen Bram , Kevin en Jurre , graag voor de ruilbeurs ( op 25 

maart ) , dan kan overtollig materiaal ook worden aangeboden ! 

-Jan P legt nog eens uit hoe de Vomar clubaktie ook in ons voordeel kan 

worden benut. 

-Evaluatie banen : vz wil graag binnenkort contact met elke baanwoordvoerder 

over hun plannen , werkzaamheden e.d. Hij zal hiertoe zelf met hen contact 

opnemen. 

-Clubblad : het drukken van het clubblad wordt te duur , als je het omrekent 

zelfs  E 8,- per stuk , daarom moeten we stoppen met het in grote aantallen 

maken , wel wordt het clubblad gedrukt voor de sponsors , de rest van de leden 

krijgen het clubblad digitaal aangeboden , tenzij zij geen internet hebben. 

We stimuleren het aanleveren van kopij , wat best wel lastig is , in ieder geval 

door de baanwoordvoerders , en nieuwe leden , Gerrit gaat zelf ons ook 

interviewen over onze hobby !! 

Gerrit : Een optie voor het dure drukwerk is eventueel de drukdienst van 

Noorderhaven , wellicht kunnen zij het voor een scherpe prijs drukken. 



-Jan P vraagt een vrijwilliger voor het verven van de voorkant , t is zo 

gebeurd….! 

-Op 1 en 8 februari komen steeds 10 gasten op bezoek ( dus in totaal 20 ! ) 

-Jan P vertelt dat 4 van de 5 bestuursleden al langer dan 3 jaar zitting hebben in 

het bestuur, Jan Kleine uit 2017 , Gerrit Bontekoe uit maart 2018 , Jan 

Paesschen uit maart 2018 en  Gerrit Barten uit febr 2019. 

Zij zijn alle herkiesbaar , dus vraagt Jan P of de vergadering akkoord is dat zij 

opnieuw plaatsnemen in het bestuur. 

Hierop wordt door de vergadering unaniem positief gereageerd zodat een 

stemming per persoon niet nodig is. 

Het is zodoende mogelijk om bij acclamatie het gehele huidige bestuur te 

continueren want Otto Kisman zijn periode van 3 jaar eindigt in februari 2023 

dus ook voor hem geldt hetzelfde.  

7.Rondvraag : niemand meldt zich 

8.Sluiting : Jan Paesschen sluit de vergadering om 20.45 en nodigt iedereen nog 

uit voor een drankje. 

 

 


