Verslag ALV WSS Rotterdam Branch van vrijdag 22 maart 2019,
Ibishotel te Vlaardingen.
Aanwezig in totaal 84 leden.
1. Na enkele mededelingen opent voorzitter Cees de Keijzer de
vergadering.
2. Verslag van de vorige vergadering van 16 maart 2018 kon
worden opgevraagd bij de secretaris. Er zijn geen op- of aanmerkingen op gekomen,
daarbij verklaart de voorzitter het verslag als vastgesteld.
3. Er zijn geen voor de ALV relevante ingekomen stukken.
4. Overzicht verenigingsjaar.
Het ledental is momenteel 327, ondanks 12 opzeggingen en 10 overleden leden. De
voorzitter verzoekt de vergadering te gaan staan en een moment van stilte in acht te
nemen ter nagedachtenis van hen die ons ontvallen zijn. Overleden zijn:
7-1-2018
22-1-2018
16-3-2018
12-2-2018
30-4-2018
6-5-2018
12-7-2018
26-10-2018
30-11-2018
6-12-2018

Storimans, J.
Visser, J. (Jan)
Jeugt, A. van der
Krijnen, P.J.L.F.
Gorter, J.A. (Joop)
Lissenberg, J. (Johan)
Mastenbroek, J. (Jan)
Koning, J.W. de
Sins, S.J.
Korndorffer, W.F. (Wim)

Nootdorp
Spijkenisse
Gent, België
Houten
Maassluis
Wateringen
Breda
Maassluis
Spijkenisse
Rotterdam

De vijf branchavonden van 2018 worden kort benoemd.
De excursie naar Simwave in maart 2018 was succesvol, evenals de jaarlijkse
gesponsorde vaarttocht in juli. Helaas kon een excursie naar het Havenbedrijf
Rotterdam op het laatste moment niet doorgaan.
Publicaties en naamsbekendheid. De WSS RB timmert aan de weg met vijfmaal een
luxe magazine per jaar, artikelen in Mainport (rubriek Historie) en De
Binnenvaartkrant (Wereldschepen). Daarnaast wordt de website druk bezocht en
hebben we in 2018 weer een stand gehad op de Sleepbootdag en de Furieade te
Maassluis en de Vlaardingse visserijdagen.
5. Verslag penningmeester. De penningmeester wil niemand vermoeien met rijen
cijfertjes en geeft een verkort verslag van de financiële situatie. Een compleet verslag
is op te vragen bij de penningmeester. De contributie is sinds 2011 ongewijzigd
gebleven en behoeft ook nu geen wijziging. Op 31-12-2018 had 6% de contributie nog
niet betaald, inmiddels is dat voldaan. Ook misten we nog geld van een aantal
adverteerders, dat nu ook ontvangen is. VPS is gestopt en KRVE en DFDS zijn nieuw
voor 1 jaar. De sponsors Bek & Verburg, De Binnenvaartkrant, NT Publishers
(Mainport) en JNE zijn ons trouw gebleven.
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De kosten voor de drukker zijn licht gestegen (BTW verhoging) evenals die voor de
zaalhuur bij Ibis. Excursies zijn gelijk gebleven in kosten. Er zijn reserveringen
genomen voor de uitgave van MSEB7, een extra vaartocht en een volgend jubileum.
De winst- en verliesrekening laat een positief saldo zien van € 3.530.
6. Voorstel contributieverhoging voor leden die hun RBM in het buitenland wensen te
ontvangen. De steeds stijgende portokosten bedragen nu al € 50 per lid per jaar. De
verhoging naar € 55 wordt unaniem ondersteund en wordt aldus aangenomen. De
betrokken leden zullen geïnformeerd worden over de verhoging, die per 1-1-2020
ingaat.
7. Kascommissie. Thijs Bakker (aftredend) en Leen Louwerse hebben de kas
gecontroleerd en in orde bevonden en vragen de ALV aan het bestuur decharge te
verlenen. Er zijn geen bezwaren. Reserve lid is Nico Tiemens, die nu als lid van de
kascommissie toetreedt. Tweede reserve blijft Albert Kropff.
8. Het bestuur bestaat uit Cees de Keijzer, voorzitter, Klaas van Zanten, penningmeester,
Piet van Dijk, secretaris, en de leden Arnold Andriessen en Kees Helder. De secretaris
is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Er zijn geen bezwaren en evenmin zijn er
tegenkandidaten. Zodat het bestuur in onveranderde samenstelling verder gaat.
9. Rondvraag. Niemand heeft een op- of aanmerking of vraag voor het bestuur, waarna
de voorzitter de ALV na exact 16 minuten afhamert. Een recordtijd. Het vorige record
stond op 17 minuten.

22 maart 2019,
Piet van Dijk, secretaris
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