ZEIL- ROEI- EN MOTORBOOTVERENIGING

de batavier
Postadres:
Bezoekadres:
Telefoon jachthaven:
Bank:.
K.v.K.:

Postbus 336,
6600 AH Wijchen
Van Cittersweg 8, 6606 KJ Niftrik
024 - 641 42 68
Postbank 1647140, Rabobank 107.277.387
40144325

Geachte lid
Vooreerst hoopt het bestuur dat 2012 goed is gestart. Met het vooruitzicht op een nieuw
vaarseizoen informeren wij u graag over het volgende:
Algemene Ledenvergadering
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal plaats vinden op:
Dinsdag 6 MAART 2012 om 20:00 uur
in zaal Sterrebos aan de Kasteellaan 4-6 in Wijchen.
Voor de agenda en toelichting verwijzen wij u naar de achterzijde van deze brief.
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2011 is als bijlage toegevoegd.

Verzekeringen
Zoals wellicht bij een ieder bekend worden bedrijven en verenigingen steeds meer
geconfronteerd met aanscherping van regels en voorwaarden.
Voor de goede orde melden wij dat het bestuur afgelopen jaar het gehele verzekeringspakket heeft doorgelicht en u aan de hand daarvan graag over een paar zaken wil informeren ter verduidelijking van de afspraken en spelregels.
Kraanbedrijf: verzekerd voor schade aan het vaartuig vanuit het water tot op de bok.
Batavier: verzekerd voor schade die de botentrailer en heftruck maakt tegen andere vaartuigen.
Gezien het waardeverschil van de vaartuigen is de vergoeding gelimiteerd en slechts van
kracht voor boten die aangereden worden door de trailer of heftruck. Het vaartuig op de
trailer is niet verzekerd door de Batavier.
Mede om die reden is de voorwaarde voor het verkrijgen van het lidmaatschap dat het
vaartuig correct verzekerd is.
Bij niet alle verzekeringspolissen van de leden is het hijsen gedekt. Wij adviseren u om uw
eigen polis hierop na te zien.
Meerjarenplan haven
De “Projectgroep Haven” is het afgelopen jaar druk geweest om een meerjarenplan uit te
werken voor de haven met als uitgangspunten o.a.: veiligheid, optimalisering ligplaatsen
en vermindering van onderhoud door gebruik van duurzame materialen.
Niettemin dat de uitwerking hiervan nog lopende is en het plan daardoor nu nog niet ter
goedkeuring aan de leden voorgelegd kan worden, zullen wij u tijdens de ALV over de
voortgang informeren.
Antwoordstrookje
U kunt het onderstaand antwoordstrookje inleveren vóór 15 februari 2011.
Dat kan via de postbus en via de groene brievenbus die zich bevindt aan de ingang van de
speeltuin.
U mag ook per e-mail reageren.
Het digitale formulier vindt u ook op de website van De Batavier www.debatavier.com
onder mailbox.
Wij stellen uw komst bij de Algemene Ledenvergadering zeer op prijs.
Met vriendelijke groet,

Bestuur: Z.R.M.V. De Batavier.

Het bestuur van Z.R.M.V. De Batavier nodigt u uit tot deelname aan de jaarlijkse

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Welke zal worden gehouden op:
Dinsdag 6 maart 2012, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
In zaal Sterrebos aan de Kasteellaan 4-6 te Wijchen

Agenda
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Opening en mededelingen
Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 1 maart 2011(bijlage 1)
Ingekomen stukken
Jaarverslag 2011
Vaststelling financieel jaarverslag 2010-2011
De Kink/ Evenementen
Haven & terrein- deel 1 (2011)
Bestuursverkiezingen.

9
10
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15

Pauze
Haven& terrein - deel 2 (2012)
Begroting 2011-2012
Vaststellen nieuwe tarieven
Aanpassen reglement en/of statuten
Behandeling voorstellen van leden
Rondvraag
Sluiting

Toelichting op de agenda:
Algemeen
Van gespecificeerde stukken kan bij de secretaris een exemplaar worden
aangevraagd tot en met woensdag 29 februari 2011.
De aanvraag bij voorkeur via e-mail richten aan secretariaat@debatavier.com.
Niet stemgerechtigden zijn aspirant-leden en echtgeno(o)t(en) zijnde geen
deelnemer in een commissie. (art 3.10.2)
Agendapunt 2. Notulen
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 1 maart 2011 zijn aan de leden toegezonden met de uitnodiging. Indien u niet (meer) over deze notulen beschikt, kunt u
deze ook via de gesloten website van ZRMV De Batavier verkrijgen.
Agendapunt 4. Jaarverslag 2011
Het jaarverslag 2011 van de secretaris wordt uitgereikt voor aanvang van de
vergadering. Leden die vooraf het verslag willen ontvangen kunnen dit aanvragen.
Agendapunt 5. Financieel jaarverslag 2010-2011
Een verkorte weergave van het financieel jaarverslag 2011 wordt uitgereikt voor aanvang
van de vergadering. Leden die het volledige verslag willen ontvangen, kunnen dit
aanvragen.
Agendapunt 8. Bestuursverkiezingen
Wuf Floor heeft aangegeven de functie van bestuurslid Haven & terrein per 6 maart te
beëindigen. Hij wil vooralsnog wel betrokken blijven bij een aantal projecten.
Het bestuur wil Ron Straten als kandidaat voordragen. Naar de mening van het bestuur
beschikt Ron over de juiste competenties om deze functie te vervullen en is ter borging
van de continuïteit al een paar maanden aan het meedraaien.
(Tegen)kandidaten kunnen zich aanmelden volgens de voorwaarden vermeld in artikel 7
van het huishoudelijk reglement.
Agendapunt 9. Haven & terrein- deel 2 (2012)
Naast een korte toelichting op de status van het meerjarenplan zal eveneens een toelichting worden gegeven op de (nieuwe) samenstelling en taakverdeling van de commissie
haven & terrein. Daarnaast wordt kort ingegaan op de plannen voor 2012.
Agendapunt 10. Begroting 2011
De begroting 2011-2012 wordt uitgereikt vóór aanvang van de vergadering.

Agendapunt 12. Aanpassen reglement en/of statuten
Het is wenselijk om de samenwerking tussen de redactie- en websitecommissie en het
bestuur, evenals de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van deze beide commissies
vast te leggen. Hiervoor is in overleg met de betrokkenen een “redactiereglement” en
een “reglement website beheer” opgesteld. Beiden reglementen zijn als bijlage meegestuurd met deze uitnodiging.
Het voorstel is om, in verband met bovenstaande, Artikel 23 in te voegen aan het huishoudelijk reglement:
Artikel 23 Public relations 1):
23.1 De relatie tussen het bestuur en de redactie van het verenigingsblad
“ het Kompas” is vastgelegd in een “redactiereglement”.
23.2 De relatie tussen het bestuur en de websitecommissie, die de website
van ZRMV De Batavier beheren, is vastgelegd in een “reglement website
beheer”.
1)
HHR Artikel 23 “onvoorzien” wordt hiermee Artikel 24.

