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CONCEPT-NOTULEN ALGEMENE VERGADERING “DE LIJN” D.D. 27-04-2013.
Notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 27 april 2013 in de zaal "Queen’s Lounge" van het
ss “Rotterdam" te Rotterdam.
Aanwezig: - het bestuur: E.J. Plooij (voorzitter), H.W.W. van der Stap (secretaris), W.C. van den Boom
(2de secretaris), M.L.J. Hoegen (pr/evenementen) en W. Heijveld (bestuursgedelegeerde redactie
HALLO).
- ereleden: J. Bordewijk, J. Oostrijck en G. Sterk
- volgens de presentielijst 62 leden
1. Opening.
De voorzitter opent klokslag 13.00 uur de vergadering en heet in het bijzonder de ereleden
J. Bordewijk, J. Oostrijck en G. Sterk welkom. Ook de nieuwe leden worden hartelijk
welkom geheten.
De voorzitter staat stil bij het feit dat het afgelopen jaar 45 leden van onze vereniging zijn ontvallen.
De namen staan vermeld in het jaarverslag.
De aanwezigen worden vriendelijk verzocht - voor zover mogelijk - staande enige ogenblikken deze
leden te herdenken. Dat zij mogen rusten in vrede!
2. Mededelingen.
- In tegenstelling tot vorig jaar is er meer belangstelling voor het damesprogramma. Een andere
manier van aankondiging heeft zijn effect gehad. Mirjan Smitfoort gaat met 11 dames middels de
watertaxi naar het Wereldmuseum aan de overkant van de Maas (voorheen Museum voor Land- en
Volkenkunde).
- Voordat de voorzitter verder gaat met de mededelingen feliciteert hij de Holland America Line van
harte met het 140 jarig jubileum. Op 19 april jl. is een delegatie van het bestuur van De Lijn
aanwezig geweest om dit heuglijke feit te vieren met de doop van een tulp (Signature Tulip) en
daarna een gezamenlijk diner.
- Het jaarverslag van de secretaris is samen met HALLO 3 verstuurd. Een uitgebreid verslag wat
goed aangeeft wat er in 2012 alzo is gebeurd. Later wordt op enkele punten hier nog op terug
gekomen.
- De voorzitter schetst een beeld van het ledental zoals vorig jaar al is aangegeven, n.l. een licht
dalende tendens. Desondanks kan nog steeds gesproken worden van een grote vereniging, die op dit
moment ruim 2.200 leden telt. Vanuit het bestuur en ook vanuit de leden wordt uiteraard geprobeerd
om via werving van nieuwe leden de daling zo gering mogelijk te laten zijn. Ieder idee om leden te
werven is daarom ook van harte welkom. Het zou mooi zijn als aan het eind van dit jaar de in het
beleidsplan 2011 - 2016 genoemde aantal leden van 2.150 zal worden overtroffen, aldus de
voorzitter.
- Zoals vorig jaar al is gememoreerd is het bestuur intensief bezig met de voorbereidingen van de
festiviteiten rondom het 25-jarig jubileum. Op 10 december 2013 bestaat de vereniging 25 jaar en
dat zilveren jubileum wil het bestuur graag met de leden vieren. De speciaal voor deze mijlpaal in
het leven geroepen jubileumcommissie o.l.v. bestuurslid Martien Hoegen is druk doende om een
goed programma voor u samen te stellen. De nieuwjaarsreceptie op 19 januari 2014 zal dan ook een
speciaal karakter krijgen, omdat we het 25-jarig jubileum hier aan boord van het s.s. “Rotterdam”
gaan vieren. Als start is besloten om alle leden voor 2013 alvast een jaarkalender aan te bieden, die
samen met HALLO nr.1 in de brievenbus is gevallen. Het briefpapier van De Lijn is aangepast door
in het logo een lauwerkrans en "25 jaar" te vermelden. Actueel is de voorbereiding van het
jubileumboek, dat in een vergevorderd stadium is en dat vermoedelijk met de verzending van
HALLO 6 zal worden toegestuurd. Op dit moment is het bestuur bezig om de haalbaarheid te
onderzoeken of we in het kader van het jubileum een soort reünie kunnen organiseren voor de leden
van het eerste uur (het zijn er plm. 78 in totaal). Mogelijk al in augustus van dit jaar. Waarschijnlijk
zal dit plaats vinden in de Skyroom.
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- In een van de HALLO’s is gemeld, dat we binnen het s.s. “Rotterdam” met het kantoor zijn
verhuisd en wel van het Brugdek naar het A-dek. Dit is vrijwel geruisloos verlopen. We zijn
tevreden dat we zodoende medewerking hebben kunnen geven aan de wens om in ons voormalig
kantoor een “brugmuseum” te laten inrichten. De vitrines zijn gemaakt door de “Vrienden van het
s.s. Rotterdam”, terwijl met name ons bestuurslid Martien Hoegen heeft gezorgd, dat deze vitrines
werden gevuld met een collectie van hemzelf, alsmede met attributen, die we veelal van
nabestaanden van overleden leden hebben gekregen. Regelmatig zal de inhoud van de vitrines
worden gewisseld, omdat de voorraad de laatste jaren behoorlijk uitgebreid is.
Samen met het bestuur en enkele leden van de “Vrienden van het s.s. Rotterdam” en de directie van
het s.s. “Rotterdam” werd op 6 februari j.l. een toost op dit nieuwe en prachtige brugmuseum
uitgebracht. In de volksmond wordt het museum al "De Lijn Museum" genoemd.
Door de directie van het s.s. “Rotterdam” is een voorstel gedaan om de officiële opening in het kader
van ons 25-jarig jubileum op een later moment te laten plaats vinden.
- De voorzitter vindt het bijzonder jammer, dat aan het einde van het afgelopen jaar onverwachts de
mededeling kwam, dat onze penningmeester, Michiel van Ormondt, om gezondheidsredenen per
direct moest aftreden. De voorzitter komt bij het agendapunt 10 (verkiezing bestuur) nog even hierop
terug.
- Niet onvermeld wordt gelaten wat de voorzitter tijdens de Nieuwjaarstoespraak had willen zeggen
en overigens is vermeld in HALLO nr. 2 van dit jaar, nl. de plezierige en constructieve
bijeenkomsten met de directie van het s.s. “Rotterdam” o.l.v. mevr. Mai Elmar, tijdens welke
bijeenkomsten over diverse onderwerpen werd gesproken, zoals de eerder gememoreerde
verplaatsing van ons kantoor van het Brugdek naar het A-dek, ons a.s. jubileum, speciale activiteiten
aan boord van het s.s. “Rotterdam” (vaak met kortingen voor onze leden), de bijwoning van
“Rotterdam” verwelkomt het m.s. Rotterdam, de onthulling van de werfplaten, de verwelkoming van
Herman Schreuder als nieuwe directeur Hotel & Restaurants ss Rotterdam en de Christmas Lighting
op 12 december 2012.
Daarnaast heeft het bestuur het afgelopen jaar aan de directie medewerking verleend door leden van
de vereniging via website en HALLO attent te maken voor het aantrekken van vrijwillig en betaald
personeel t.b.v. diverse werkzaamheden op dit schip.
Ook voor dit jaar zullen deze gesprekken (eenmaal per kwartaal) worden gecontinueerd.
- Een bijzonder woord van dank wordt gericht aan onze sponsors en begunstigers, die ons ook
gedurende het afgelopen jaar financieel hebben bijgestaan. Ook voor het nu lopende jaar 2013 zijn de
sponsorgelden weer ontvangen en daarmee is het bestuur zeer content.
- De voorzitter besluit de mededelingen bij deze te beperken en alle overige informatie - gevraagd
of ongevraagd – bij de diverse te behandelen agendapunten te verstrekken.
3. Vaststellen van de agenda.
Bij de vraag van de voorzitter of de vergadering akkoord gaat met de voorliggende agenda, maakt
niemand van de aanwezigen bezwaar. De agenda van deze AV is bij deze vastgesteld.
4. Ingekomen stukken.
De secretaris meldt dat er 13 afzeggingen voor deze vergadering zijn ontvangen t.w.:
de heren A.G.H. Boon, A. Hollander, H. ter Horst, J. de Jager, G.J. Langhout, R.S. Leijen, N.J. de
Mol, K. Polderman, H. Sahetapy, D.L. Schut, S. Smit, H. Smitfoort en H.A.J. Velthuizen.
Een ingekomen stuk van de heer W.J. Deijnen met enkele vragen over het financieel verslag zijn
telefonisch naar tevredenheid afgehandeld.
Verder vermeldt de voorzitter dat in 2012 in totaal 707 (in 2011: 795) stukken zijn binnen gekomen.
5. Uitgegane stukken.
De secretaris meldt dat de agenda en het jaarverslag naar alle leden is verzonden met de HALLO 1.
De voorzitter vermeldt dat het aantal uitgegane stukken in 2012 495 bedroeg (in 2011 in totaal 517).
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6. Vaststelling van het concept-notulen van de AV d.d. 28-04-2012.
De voorzitter geeft aan dat de notulen te vinden zijn in HALLO 5 van het vorige jaar (blz. 10
t/m blz. 14). Voorgesteld wordt deze notulen bladzijde voor bladzijde aan de orde te stellen: eerst
redactioneel en daarna zonodig “naar aanleiding van”.
De voorzitter constateert dat er geen op en/of aanmerkingen door de aanwezigen worden gemaakt en
stelt vervolgens vast dat deze ongewijzigd blijven met dank aan secretaris voor het opstellen van
de notulen.
De notulen van 28-04-2012 worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Naar aanleiding van: hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
7. Jaarverslagen 2012.
De voorzitter neemt de verslagen een voor een door en verzoekt met vragen te komen, als er
onduidelijkheden zouden zijn.
7A Bestuur (blz. 3):
7A a Algemeen.
Geen bijzonderheden te melden.
7A.b Organisatie:
Geen bijzonderheden te melden
7A. c Leden:
De voorzitter spreekt de wens uit dat het mooi zou zijn als de grafiek met het verloop van het aantal
leden de andere kant zou ombuigen.
7A. d HALLO:
De voorzitter is van mening dat het niet onvermeld mag blijven de uitdrukkelijke wens van onze
hoofdredacteur Ronald de Jong, n.l. om de slinkende aanwas van kopij weer wat aan te vullen. Een
beroep wordt gedaan op de leden om eens in de pen te klimmen of daarbij hulp te vragen van een
der redacteuren. Medewerking van de leden wordt op hoge prijs gesteld.
HALLO is en blijft ons visitekaartje, niet in het minst door de medewerking van de leden en zeker en
vooral ook door de inspanningen van de redactie o.l.v. Ronald de Jong.
Opgemerkt wordt dat het bestuur veel complimenten krijgt betreffende de HALLO.
Om een goede voortgang te waarborgen heeft Ronald aan het bestuur gevraagd de komende tijd uit te
kijken naar een plaatsvervangend redacteur, die als een soort “back up” bij ontstentenis van Ronald
tijdelijk zijn taak kan overnemen.
Voelt een of meerdere aanwezigen zich daartoe geroepen laat het bestuur dan weten, zo vervolgt de
voorzitter.
7A. e Website:
Bijzonder jammer is het tijdelijk geheel uitvallen van de website geweest. Na een noodzakelijke
revisie door de netwerkbeheerder bleek, dat onze inmiddels al weer verouderde website ook
drastisch aangepast, of wel geheel moest worden vernieuwd. Al snel bleek, dat het “achter het
ledenslot” kijken niet meer mogelijk was.
Het bestuur heeft na ampel overleg besloten om een geheel nieuwe website te laten bouwen, die zich
naar laat aanzien op korte termijn in de lucht zal zijn.
7B

Verslag financiёn.
Het jaarverslag behelst het verslag zelf, de resultatenrekening 2012 en de balans per 31 december
2012. De financiën werden tot begin november nog door Michiel van Ormondt keurig behartigd,
terwijl het laatste deel van het jaar 2012 onze secretaris Herman v.d. Stap samen met de voorzitter
de financiële zaken en het jaarverslag voor hun rekening hebben genomen. Hierbij werd steun
verkregen van een lid van onze vereniging, die goed bekend is met ons boekhoudkundig systeem.
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Dit alles heeft geresulteerd in hetgeen u op blz. 6 t/m 8 heeft kunnen lezen.
Op de vraag van de heer W.J. Deijnen omtrent de huurprijzen van onze ruimten op het ss Rotterdam
wordt geantwoord dat deze gratis ter beschikking worden gesteld.
De heer A. de Kater merkt op dat voor computers 1/3de wordt afgeschreven en vraagt zich af of
daartoe ook nog reserveringen worden gedaan. De voorzitter antwoordt, dat hier geen reserveringen
voor worden gedaan: de apparatuur gaat lang mee; de kosten voor eventuele nieuwe aanschaf zijn
betrekkelijk laag en kunnen uit de lopende middelen worden gefinancierd.
De voorzitter constateert dat het jaarverslag de instemming van de vergadering heeft en stelt deze
hierbij vast. Michiel van Ormondt, niet aanwezig, wordt van harte bedankt, alsmede voor de
boekhoudkundige steun van derden.
7C

Verslag commissie kascontrole:
De commissie kascontrole bestaat uit de heren N.A. Bos, J.W. Luteijn en K.S. Westra.
Zowel op 30 november 2012 als op 25 januari 2013 heeft deze commissie de financiële bescheiden
gecontroleerd en dat heeft geresulteerd in een verklaring, welke is afgedrukt bij de financiële
jaarstukken op blz. 9.
De heer K. Westra leest, nadat hij aangekondigd heeft dat het vandaag zijn beurt is uit de commissie
kascontrole te treden, de verklaring aan de vergadering voor:
"Helaas heeft onze penningmeester Michiel van Ormondt, na 8,5 jaar, zijn functie op dringend
medisch advies in november 2012 moeten neerleggen. De commissie kascontrole wenst hem veel
sterkte en hoopt hem tijdens de algemene vergadering op 28 april a.s. te kunnen ontmoeten.
Ondergetekenden, N.A. Bos, J.W. Luteijn en K.S. Westra, leden van de commissie kascontrole
zoals genoemd in de vigerende statuten van de vereniging “De Lijn”, leggen hiermee het volgende
vast:
- Op 30 november 2012 en op 25 januari 2013 hebben wij, de leden van de commissie kascontrole,
de rekening en verantwoording van de penningmeester (tot 12 november 2012) en diens
waarnemers (van 12 november tot en met 31 december 2012) onderzocht.
- De boekhouding over het jaar 2012 werd steekproefsgewijze gecontroleerd. In de boekhouding van
de kas en in de cijfers van de bankrekeningen werden geen onregelmatigheden aangetroffen.
- Vastgesteld werd, dat het verenigingsjaar met een batig saldo werd afgesloten. De motivatie en
besteding van het betreffende bedrag is verwoord in het financieel verslag 2012.
- Naar aanleiding van onze bevindingen wordt de Algemene Vergadering voorgesteld om de
penningmeester en diens waarnemers en daarmee het volledige bestuur, onder dankzegging voor hun
vele werk, décharge te verlenen voor het gevoerde beleid.
Aldus opgemaakt te Rotterdam, 25 januari 2013. Was getekend N.A. Bos, J.W. Luteijn en K.S.
Westra"".
De voorzitter bedankt de heer Westra voor de namens de commissie kascontrole afgelegde verklaring
en stelt vast dat de Algemene Vergadering geen vragen over deze verklaring heeft.
Hij vraagt vervolgens de vergadering akkoord te gaan met het voorstel van de commissie kascontrole
om de penningmeester en daarmee bestuur décharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid
in 2012.
Begeleid door applaus verleent de Algemene Vergadering de voorgestelde décharge.
De voorzitter dankt de leden van de commissie kascontrole voor hun gewaardeerd werk, verricht
namens de leden. Hij constateert opnieuw, dat de commissie zich nauwgezet van haar taak heeft
gekweten.

7 D. Verslag overige commissies.
7 D a Commissie PR en Evenementen:
De voorzitter verwijst naar HALLO nr.1 van dit jaar waarin men heeft kunnen lezen, dat tijdens de
bestuursvergadering van 15 oktober vorig jaar uitvoerig het wel of niet handhaven van de sociëteit is
besproken. Deze sociëteit heeft een lange geschiedenis en was nooit weg te denken als een van de
vaste activiteiten binnen onze vereniging. De voorzitter heeft in oude HALLO’s kunnen lezen, dat de
“soos” zelfs ook in de avonduren werd georganiseerd. De huidige situatie noopt ons echter goed na te
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denken of de sociëteit in haar huidige vorm kan worden gehandhaafd. Een 15 tot 20-tal leden
bezoeken op dit moment de maandelijkse soos en dat lijkt ons wat aan de magere kant, mede gelet op
de tijd en moeite, die onze gastheer en erelid Jan Bordewijk steekt in dit onderdeel van de te
organiseren activiteiten en waarvoor van de zijde van het bestuur veel waardering bestaat.
In gesprekken met deze vaste bezoekers blijkt, dat zij het toch wel jammer zullen vinden als de
sociëteit bij gebrek aan belangstelling zal verdwijnen. In HALLO 1 is dan ook door de voorzitter
medegedeeld dat het bestuur heeft besloten, op basis van het feit dat iedere maand 15 tot 20 leden
nog steeds plezier beleven aan het samenzijn in de sociëteit en de kosten ervan tot op heden minimaal
zijn, de sociëteit voorlopig nog een half jaar zal worden voortgezet. Na dat halfjaar zal opnieuw
e.e.a. samen met gastheer Jan Bordewijk worden geëvalueerd.
Nadat de voorzitter de oproep heeft gedaan of er nog leden zijn die op dit onderwerp iets willen
zeggen wordt hiervan door enkele leden gebruik gemaakt:
- De heer J. Pors meldt heel erg in zijn schik te zijn met de soos. Komt met een kleine ploeg leden
die bij de Civiele Dienst hebben gewerkt. Hij stelt het zeer op prijs, dat alle moeite wordt gedaan de
soos te behouden. Hij dankt het bestuur voor de support en hoopt dat in de zomer een wijs besluit
wordt genomen.
- De heer A. de Kater stelt dat de meeste leden van de vereniging uit de buurt van Rotterdam komen.
Op zich is de soos dan ook een belangrijk trefpunt.
- De heer D.C.W. Slieker vraagt of er niet kan worden uitgekeken naar een ander plek voor de soos.
Hij vindt de nu beschikbare ruimte erg gesloten. Hij geeft ook aan dat er 1 persoon zelfs uit Den
Haag komt en 1 uit Noord-Brabant. Bestuurdlid Martien Hoegen antwoordt, dat de soosactiviteiten
plaats vinden in de messroom van het personeel, waar de prijzen van de consumpties relatief laag
zijn. Een andere plek zal waarschijnlijk ook hogere prijzen met zich brengen. De heer Slieker
stelt dat ten aanzien van de prijzen dan misschien afspraken kunnen worden gemaakt .
- De heer K. Westra vult aan dat tijdens de bijeenkomsten op het Westplein ook zelfs 's avonds werd
gegeten. Ook waren er zelfs al activiteiten voordat de soos begon.
Na deze discussie over de soos dankt de voorzitter Martien Hoegen en de leden van de commissie
PR/Evenementen voor al hun werkzaamheden gedurende het afgelopen jaar.
8. Begroting 2013.
De voorzitter verwijst naar de gepubliceerde begroting voor het jaar 2013. Hij geeft verder aan dat
deze begroting niet veel afwijkt dan de begroting van 2012.
- De heer J. Bordewijk zet vraagtekens over het verschil in drukkosten tussen 2012 en 2013. De
secretaris geeft aan dat er een restitutie is van ca. 1.000 euro uit 2011 en dat de btw verhoging erin
is verwerkt. Verder is er een besparing verkregen door van 48 naar 52 pagina's te gaan: 44+4
pagina's is ca. 400 euro duurder.
- De heer J. Bordewijk vraagt via de voorzitter aan R.de Jong (hoofdredacteur HALLO) of de heer R.
Zuidam nog een reactie heeft ontvangen. Hierop wordt bevestigend geantwoord.
De begroting 2013 is hiermede behandeld en vastgesteld.
9. Vaststelling contributie 2014.
De voorzitter stelt voor conform het aangenomen beleidsplan 2011- 2016 de contributie niet te
wijzigen. De vergadering gaat hiermee akkoord.
10. Verkiezing bestuursleden.
Penningmeester M. van Ormondt is wegens ernstige gezondheidsproblemen tussentijds afgetreden.
Na de oproep geplaatst in Hallo 1/2013 is daarop door H.C.M. Jonkers gereageerd en door het
bestuur als een geschikte kandidaat bevonden. Het bestuur stelt dan ook voor, hem als
penningmeester te benoemen. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld en dat betekent dat bij zgn.
“enkele kandidaatstelling” de heer Jonkers voornoemd is gekozen tot lid van het bestuur in de functie
van penningmeester.
Hans Jonkers zal zich in de komende HALLO voorstellen. Hem wordt gevraagd nu al achter de
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bestuurstafel plaats te nemen, opdat de hier aanwezige leden kunnen zien met wie ze de komende
bestuursperiode te maken hebben als het o.a. om de financiën gaat.
Hans neemt de gelegenheid te baat zichzelf voor te stellen: getrouwd, 3 dochters die inmiddels het
huis hebben verlaten, 14 jaar gevaren bij de Civiele Dienst, o.a. als hofmeester. Hij heeft veel zin in
de nieuwe functie en voelt zich erg gesteund door het bestuur.
Dan is er nog de formele verkiezing van onze 2e secretaris Wim v.d. Boom. Hij draait feitelijk al een
jaar mee, doch is nog niet door de ledenvergadering gekozen. Ook voor Wim hebben er zich geen
tegenkandidaten gemeld en is hij bij enkele kandidaatstelling nu officieel lid van het bestuur.
Hans en Wim worden door de voorzitter veel plezier en succes toegewenst met hun
bestuursfunctie. Deze woorden worden met applaus van de aanwezigen ondersteund.
Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de secretaris.
Volgens het rooster van aftreden is Erris Plooij aftredend en stelt zich opnieuw voor zijn
volgende en statutair gezien laatste termijn beschikbaar in de functie van voorzitter. Statutair gezien
kan de voorzitter nog drie jaar een bestuurfunctie vervullen
Ook tegen dit voorstel van het bestuur hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en dat betekent dat
ook Erris Plooij bij enkele kandidaatstelling opnieuw is herkozen tot voorzitter van de vereniging.
De voorzitter reageert door hartelijk dank te zeggen dat de vergadering ingestemd heeft met zijn
herbenoeming en hoopt het vertrouwen de komende resterende periode niet te zullen beschamen.
De vergadering reageert op deze woorden met applaus.
- De heer J. Bordewijk vraagt of er in de functie van een vice-voorzitter is voorzien. Het antwoord is
ontkennend, omdat op dit moment voldoende ondersteuning vanuit de huidige functionarissen
bestaat.
- De heer B. van Waardenberg vraagt voor alle zekerheid hoe lang de voorzitter in functie blijft. De
voorzitter antwoordt, dat hij formeel nog tot 2016 in functie kan blijven. Zijn opvolger volgt het
rooster van aftreden en dat geeft aan, dat de nieuwe voorzitter voor de eerste keer in 2017 aftredend
zal zijn.
De voorzitter komt nog even terug op het afscheid van oud-penningmeester Michiel van Ormondt
Het is buitengewoon jammer, dat hij vanwege verslechterende gezondheid zijn functie van
penningmeester heeft moeten opgeven. Hij heeft 8,5 jaar de functie van penningmeester op zijn
manier ingevuld tot tevredenheid van zowel zijn collega’s in het bestuur, alsmede door de leden zelf
middels de jaarlijkse controles door de commissie kascontrole.
Omdat hij de voorkeur geeft om geen afscheid op welke manier dan ook te nemen heeft het bestuur
gemeend om hem thuis een passend afscheidskado te overhandigen en aan zijn echtgenote een fraai
bloemstuk, waarmede beiden heel blij waren.
Ondanks dat hij er nu niet bij is vraagt de voorzitter voor al het niet altijd gemakkelijk werk en
waardering daarvoor een applaus van de vergadering, hetgeen ook gebeurt. De voorzitter wenst
hem vanaf deze plaats veel sterkte en een verbetering van zijn gezondheid toe.
- De heer D.C.W. Slieker vraagt hoe het nu gaat met Michiel van Ormondt. De voorzitter antwoordt
dat de cardioloog aanvankelijk hem sterk ontraadde om door te gaan met zijn
bestuurswerkzaamheden. Later heeft hij dat wat afgezwakt. Uiteindelijk hebben zijn gezinsleden
erop aangedrongen definitief te stoppen met de werkzaamheden. Bij het onlangs afgelegde bezoek
vertelde Michiel van Ormondt, dat hij het nog steeds rustig aan moet doen.
11. Verkiezing commissie kascontrole.
Volgens artikel 71 van het Huishoudelijk Reglement kan een lid van de commissie kascontrole
hoogstens vier achtereenvolgende jaren deel uit maken van deze commissie.
De heer Westra heeft nu 4 jaren in deze commissie gezeten en is derhalve definitief aftredend. De
voorzitter dankt de heer Westra hartelijk, dat hij zich voor deze periode van vier jaar beschikbaar
heeft gesteld. Klaas Westra wordt dan ook een kleinigheid overhandigd.
Het bestuur heeft voorgesteld om in de nu ontstane vacature de heer C.P. Huurman als lid van de
commissie kascontrole toe te voegen. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld en dat betekent, dat de
voorzitter Cees Huurman van harte verwelkomt en hem uitnodigt zitting te nemen in deze
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commissie. Cees is één van die leden van het eerste uur, waarover de voorzitter in zijn inleiding
sprak. Hij was toen lid van het eerste bestuur.
Dat betekent, dat de commissie kascontrole voor 2013 bestaat uit de heren: Nico Bos, Jim Luteijn en
Cees Huurman.
De voorzitter dankt hen hartelijk dank voor de bereidwilligheid en veel sterkte toegewenst met hun
werk.
12. Rondvraag.
Op de vraag wie genoteerd kan worden voor de rondvraag, melden zich de volgende personen:
- De heer A.G. van der Scheer merkt op, dat in tegenstelling tot het vorige jaar nu meer dames aan
het partnerprogramma meedoen. Echter vindt hij wel dat het verplicht aanmelden nogal hard
overkomt. Volgens hem zou de uitnodiging voor het vrouwenprogramma best wel wat vriendelijker
kunnen. De secretaris geeft aan dat aanmelden voor het vrouwenprogramma onvermijdelijk is,
omdat er zaken dienen te worden georganiseerd en gereserveerd. In HALLO 1, 2 en 3 is aandacht
besteed aan het partnerprogramma. Aan de tekst van de uitnodiging zal de secretaris desgevraagd
bij een volgende gelegenheid aandacht geven.
- De heer A.G. van der Scheer merkt ook op, dat de Algemene Vergadering zo slecht wordt bezocht.
Hij vindt zo’n vergadering een sociaal gebeuren, een ontmoeting als ware het een reünie.
Geantwoord wordt, dat de afgelopen jaren extra aandacht is gegeven om meer leden naar een
Algemene Vergadering te krijgen, o.a. door een sprekers uit te nodigen. Gebleken is dat het aantal
belangstellenden daardoor niet is toegenomen.
Hij merkt op, dat hij voor een stukje wil schrijven in HALLO. Hij zal hierover contact opnemen met
hoofdredacteur R. de Jong.
- De heer G. Sterk vraagt zich af of het toesturen van het jubileum boek verstandig is. Hij denkt
eerder aan het presenteren van het boek op het jubileumfeest en tevens het uitreiken van het boek
aan de aanwezigen op het feest. Alleen degenen, die niet aanwezig zijn op het jubileumfeest, het
jubileumboek toesturen. E.e.a. scheelt ook nog portikosten.
Martien Hoegen merkt als aanvulling hierop nog mede, dat het bestuur nog niet precies heeft
besloten op welke wijze het jubileumboek in handen van de leden zal komen.
- De heer A. de Kater mist in de laatste HALLO bij de monsterrol de zinsnede "De nabestaanden
hebben wij ons medeleven betuigd". De voorzitter verexcuseert zich hiervoor. Het is door niemand
opgemerkt en zal in de eerstvolgende HALLO zeker weer vermeld staan. Ter aanvullende
informatie deelt de voorzitter nog mede, dat de nabestaanden, direct na berichtgeving van
overlijden, een door hem getekende condoleancebrief ontvangen.
- De heer D.C.W. Slieker merkt op, dat de website bij de familieberichten vanaf 9 maart geen
mutaties staan vermeld. De voorzitter stelt dat op de website standaard berichten komen te staan van
leden, die zijn overleden. Na 9 maart zijn er kennelijk nog geen berichten van overlijden
binnengekomen.
- De heer D.C.W. Slieker doet nog enkele suggesties inzake het organiseren van evenementen, zoals
inschakeling van de media (pers) en voor potentiële leden een rondtour op de ss “Rotterdam” als
lokkertje.
De voorzitter bedankt de heer Slieker voor zijn suggesties en weet dat Martien Hoegen e.e.a.
ongetwijfeld in zijn oren heeft geknoopt.
- De heer M.J. Visch vraagt of de vereniging iets heeft te zeggen over het onderhoud van het s.s.
“Rotterdam”.
De voorzitter antwoordt dat de vereniging geen enkele bemoeienis heeft met het onderhoud van het
ss “Rotterdam”.
- Mevr. Y.I. Groote-Vermeulen geeft aan dat zij naar de vergadering is gekomen samen met mevr. C.
v.d. Heijden. Beiden hebben bij Incotrans gewerkt. Mevr. Groote reageert op hetgeen de heer A.G.
van der Scheer zei, om meer aandacht te geven in de HALLO voor de Algemene Vergadering. Beide
dames zouden het ook leuk vinden als er wat meer mensen van Incotrans naar de vergadering
zouden komen en ook naar de nieuwjaarsreceptie. De HALLO is daar het aangewezen blad voor. De
dames zijn gaarne bereid volgend jaar in HALLO daar een oproepje voor te doen.
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De voorzitter juicht dit initiatief toe en zal tijdig daarover met de dames contact opnemen.
14. Sluiting.
De voorzitter geeft aan dat we aan het einde zijn gekomen van de Algemene Vergadering.
Hij vraagt met nadruk de aandacht en belangstelling voor onze herdenking op 4 mei a.s. bij het HALmonument op de kop van het 3e Katendrechtsehoofd, aanvang 14.00 uur.
De voorzitter bedankt van harte zijn mede-bestuursleden voor hun bestuursactiviteiten in 2012
verricht en spreekt de wens uit, dat er met dezelfde voortvarendheid ook in 2013 het werk voor de
leden mogelijk wordt gemaakt.
Het kan een druk jaar worden, zeker als we denken aan de organisatie rondom het 25-jarig
jubileum, dat tijdens de nieuwjaarsreceptie op 19 januari 2014 zal worden gehouden. Hij vraagt de
aanwezigen die datum alvast te noteren.
De voorzitter merkt nog op, dat om 16.00 uur het m.s. “Rotterdam” vanaf de Wilhelminakade zal
vertrekken. Het achterdek van het s.s. Rotterdam geeft daartoe een mooie gelegenheid om dat vertrek
te observeren.
De voorzitter bedankt tenslotte allen voor de komst en voor het luisterend oor en natuurlijk voor de
geleverde bijdrage aan deze vergadering en wenst ieder een goede reis terug naar huis en wellicht tot
ziens.
Met deze woorden sluit de voorzitter te 14.25 uur de vergadering.

Notulist: Wim van den Boom
Rotterdam, 4 mei 2013.

