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Verslag van de 8e Algemene Ledenvergadering, 25 september 2016.  
Locatie: Beach Inn te IJmuiden. 

 
Bert opent om 17u15 de Algemene Leden Vergadering 2016.  
Aanwezig zijn 14 leden inclusief bestuur. 
 

 
a. Vaststelling van de agenda en ingekomen stukken: 

Er hebben zich 13 leden afgemeld voor deze jaarvergadering. 
De notulen van de vorige ALV worden goedgekeurd. 
 

b. Jaarverslag van het bestuur.  
Dit jaar is weer duidelijk geworden hoe afhankelijk onze sport is van de weersomstandigheden. Ook het 
strand kan niet gunstig op de wind gedraaid worden, zodat wij altijd afhankelijk zijn van windrichting en 
windsnelheid. 
Is er dit jaar dan niets  gebeurd? 
Waar de evenementen die de club organiseerde steeds weer door de omstandigheden afgeblazen werden, 
hebben wel degelijk individuele leden van de club gereden. 
Eind januari waren Gert-Jan Hageman, Peter Buddelmeijer en ikzelf ijszeilen op de Saaler  Bodden in Noord-
Duitsland. De inmiddels legendarische  “Reis Vol Verrassingen” heeft dit jaar een lange reis gemaakt naar 
Hudiksvall in Zweden. 
Haitze, Bert en Ramon hebben tochten gereden en half maart was weer de prachtige week op Terschelling 
waar verschillende blokart-vrienden zijn geweest. 
Een aantal leden hebben internationaal gereden o.a. Deens Open op Romo, Duits Open in Wangerland, 
binnenkort Britsch Open in Brean en het evenement op Berk (Frankrijk). 
We hopen dit jaar betere windgoden te hebben, zeker op 5 en 6 november tijdens ons ONK in IJmuiden. 
Tot slot wil ik nog een aanbeveling doen: Als je de mogelijkheid hebt om eens mee te doen aan een 
evenement zeg ik doen. Je vindt er veel nieuwe contacten - enthousiaste blokarters – maar voornamelijk 
heel veel leuke en gezellige mensen. Aldus onze voorzitter Bert Van Stalborch. 

 
c. Penningmeester Kees Jonker geeft een overzicht van de uitgaven en inkomsten van het afgelopen jaar. 

Er is een klein negatief saldo op de organisatie van het ONK 2015. Ook  bijdrage van de leden aan de BBQ na 
afloop van de ALV is niet geheel kosten dekkend.  Oscar Hallewas vraagt waarom er geen activa op de balans 
staan. O.a. caravan,  startpaal en wedstrijdmateriaal. De penningmeester zal dit alsnog opnemen. Tevens 
wordt besloten om 200 euro per jaar te reserveren voor afschrijving en onderhoud. 
T 
 

d. Verslag van de Kascommissie.  
Dave Helvensteijn en en Cees Lok  hebben d boeken gecontroleerd.  
Zij hebben de financiën van het Jaar 2015 akkoord bevonden. 
Het saldo van de banken is gecontroleerd versus de verrichte boekingen, en aldus op de stukken 
ondertekend.  
De vergadering dechargeert desgevraagd de penningmeester en het bestuur voor de financiën van het 
boekjaar 2015.  
In de kascommissie voor 2016 worden Cees Lok en Niels Van de Bospoort  benoemd. 
 

e. Activiteitencommissie. Richard geeft aan dat er weinig clubactiviteiten zijn geweest, zoals de voorzitter al 
memoreerde. Behalve de weersomstandigheden was er ook weinig belangstelling van de leden. Hij wil zeker 
wel activiteiten organiseren,  maar verwacht meer aanmeldingen van de leden om mee te doen. Ferry 
Hallewas vraagt waarom er geen Sunday-cup wordt georganiseerd. 
 



 
 

 
f. Frank van Wijk als onze vertegenwoordiger bij de EBA vermeldt dat de komende EK door Spanje wordt 

georganiseerd in Barcelona. Er zijn vernieuwde EBA statuten en reglementen. De organisatoren van een 
Open nationaal kampioenschap moeten twee euro afdragen per deelnemend EBA-lid aan de EBA. 
 
 

g. Rondvraag 
Frank van Wijk vindt dat er op de website van BCN verouderde informatie staat. Ook staan de statuten er 
niet meer op. De voorzitter geeft hem daarin gelijk. Frank stuurt een lijst met verbeteringen voor de website 
naar de secretaris. 

 
Om plm. 18.00 uur sluit de voorzitter de jaarvergadering en opent de BBQ. 
 
 
    ********* 
 
 


