CONCEPT-NOTULEN ALGEMENE VERGADERING “DE LIJN”
d.d. 25 april 2015
Notulen van de Algemene Vergadering gehouden op zaterdag 25 april 2015 in de zaal "Grand
Ballroom" van het ss “Rotterdam" te Rotterdam.
Aanwezig 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 (bestuur gedelegeerde
redactie HALLO).
Afwezig bestuur:
H. Jonkers (penningmeester) - (opname ziekenhuis)
Aanwezige leden: 53 stemgerechtigde leden

1. Opening.
De voorzitter opent om 13.10 uur de Algemene Vergadering (AV) en heet allen van harte
welkom, in het bijzonder de ereleden J. Bordewijk, J. Oostrijck en G. Sterk en de heer mr. K.
Polderman, lid van de Raad van Advies.
Ook Klaas Krijnen, voorzitter van Vrienden van stoomschip Rotterdam, tevens lid van onze
vereniging, wordt apart genoemd, omdat hij direct na afloop van deze vergadering bereid is
gevonden om een presentatie te geven over ons mooie schip, het ss “Rotterdam”.
De voorzitter meldt de afwezigheid van de penningmeester, Hans Jonkers, i.v.m. een
vervelende infectie en longontsteking. Afgelopen woensdag opgenomen in het ziekenhuis te
Harderwijk. Zal daar vanaf vandaag misschien nog 5 dagen moeten verblijven. Hans wordt
vanaf deze plaats van harte beterschap toegewenst.
Aan het begin van elke AV worden de leden herdacht, die tijdens het afgelopen jaar helaas
zijn overleden. De namen van de 54 ons ontvallen leden, incl. de 4 nagemelde overledenen,
kunnen worden teruggevonden in het jaarverslag van 2014 (7A onder c) op pag. 6 van de
agenda en jaarstukken, bij HALLO 3 van dit jaar toegevoegd).
De voorzitter verzoekt een ieder - voorzover mogelijk – staande deze leden een ogenblik te
herdenken. ……. ………Mogen zij rusten in vrede.
Het is al vaker gezegd en geschreven: een bericht van overlijden komt niet altijd tijdig door
bij het bestuur. Dat maakt het lastig om als vereniging op een passende wijze te reageren. In
ieder geval wordt het overlijden op de website vermeld en gaat een condoleancebrief naar de
nabestaanden.
Voordat overgegaan wordt naar punt 2 van de agenda wenst de voorzitter, namens het
bestuur, de leden een prettige vergadering toe.
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2. Mededelingen.
De voorzitter vervolgt met de volgende mededelingen:
- In totaal gaan 15 dames, die niet bij deze vergadering willen of kunnen zijn, o.l.v. mevr.
Wil Luteijn een paar uur naar de nieuwe Markthal en worden rond 15.00 uur weer terug
verwacht. Zij hopen dat de vergadering dan ook is afgelopen om vervolgens te kunnen
luisteren naar Klaas Krijnen.
-

Het in 2010 opgestelde beleidsplan 2011-2016 loopt ten einde. Een onderdeel daarvan
zijn de prognoses van het ledenbestand. Terugkijkend zien we dat de prognose van het
aantal leden per 2015 (was 2.000 leden) redelijk is uitgekomen. Aan het begin van dit jaar
is het aantal leden uitgekomen op 1.977 leden.
De afgelopen tijd, maar zeker de komende periode zal het bestuur nadenken over de
toekomst van onze vereniging mede vanwege de ingezette terugloop van het
ledenbestand, dat deels te wijten is aan de natuurlijke vergrijzing van onze leden. De bij
de jaarstukken geplaatste grafieken geven daarvan een behoorlijk inzicht.
Er zijn inmiddels al wat ideeën geopperd, doch de uitwerking daarvan zal nader moeten
worden bestudeerd, zeker als het gaat op welke wijze de terugloop van het aantal leden
min of meer kan worden tegengehouden.

-

De voorzitter memoreert hèt hoogtepunt van de vereniging op 19 januari vorig jaar, nl.
het zilveren jubileum van de verenging (daarover is al het nodige gezegd tijdens onze AV
op 10 mei 2014 en ook veel over geschreven), vind hij zelf. Daarnaast een belangrijk
moment, het openen van het brugmuseum op 18 juni 2014.
Ons bestuurslid Martien Hoegen heeft daarvoor veel werk verzet om dit te realiseren,
maar de voorzitter wil nogmaals de Vrienden van stoomschip Rotterdam dankzeggen
voor hun bijdrage.

-

In dit verband wordt verder medegedeeld, dat de contacten met de directie van het ss
“Rotterdam” prima zijn. Tenminste twee keer per jaar is er formeel overleg, maar zeker
ook tussendoor zijn de informele contacten van dien aard, dat in ieder geval het bestuur
daarover heel tevreden is.
Dat geldt overigens ook voor de contacten met de HAL en de Stichting pensioenfonds
HAL, beide gevestigd te Rotterdam.

-

-

-

-

Vervolgens attendeert de voorzitter de leden op de kranslegging bij “De Boeg” op
maandag 4 mei a.s., aanvang 11.00 uur. Namens onze vereniging zal Martien Hoegen
deze keer bij het monument een krans neerleggen.
‘s Middags zal een kranslegging plaatsvinden bij ons monument op de kop van het 3e
Katendrechtsehoofd, aanvang 14.00 uur. Na afloop kunt u nog even aan boord van het ss
“Rotterdam” een kopje koffie nuttigen.
Bij de agenda van deze vergadering zijn de jaarstukken gevoegd en hebben de leden deze
tijdig mogen ontvangen. Het is wederom een uitgebreid en informatief verhaal, een
naslagwerk als u over 15 jaar nog eens wilt weten hoe het er in 2014 aan toe is gegaan.
De mededelingen worden hierbij verder beperkt en alle overige informatie, gevraagd of
ongevraagd, worden bij de diverse te behandelen agendapunten aan de leden verstrekt.
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3. Vaststellen van de agenda.
Om praktische redenen stelt de voorzitter voor om agendapunt 10 (verkiezing bestuursleden)
en agendapunt 11 (verkiezing commissie kascontrole) te wisselen. De vergadering gaat
hiermee akkoord. Evenzo op de vraag of de vergadering akkoord gaat met de agenda. Bij deze
wordt vervolgens de agenda van deze AV vastgesteld.

4. Ingekomen stukken.
Het woord wordt gegeven aan de secretaris. De leden waar een bericht van verhindering is
ontvangen, zijn:
- De dames Y.J. Groote–Vermeulen, W.M. Kleber–Lambers en C.M. van der Heijden
- De heren H.H. Horsting, W.A. Kleber, A.T.J. Hollander, J. van der Stelt en A. van ’t
Slot.

5. Uitgegane stukken.
Opnieuw neemt de secretaris het woord. De uitnodiging voor deze vergadering werd aan
1.954 leden verstuurd.

6. Vaststelling van de concept-notulen van de AV d.d. 10-05-2014.
De voorzitter geeft aan dat deze notulen zijn gepubliceerd in HALLO 5 van het vorige jaar
(blz. 18 t/m blz. 24). Er zijn echter helaas een paar foutjes in dat verslag gemaakt. In HALLO
nr. 6/2014 is in de Lijnpraet van de voorzitter daarop de nodige aandacht gevestigd. In het
originele exemplaar van de notulen dat zo - na goedkeuring – zal worden getekend zijn die
storende fouten al hersteld. Ook de notulen worden op de website overeenkomstig aangepast.
Voorgesteld wordt - zoals gebruikelijk - deze notulen bladzijde voor bladzijde aan de orde te
stellen: eerst redactioneel en daarna zonodig “naar aanleiding van”.
a) Redactioneel
- Blz. 18: geen op- of aanmerkingen;
- Blz. 19: verwijderen van de vreemde tekens bij het ss Rotterdam veroorzaakt bij het
omzetten van rechtopstaande tekst naar cursieve tekst bij de drukker;
- Blz. 20: punt 6. te lezen: “27-4-2013”;
punt 6: 3de alinea te lezen “27-4-2013”;
- Blz. 21: geen- op of aanmerkingen;
- Blz. 22: zie ook opmerking bij blz. 19, en “2014” te lezen voor “2013”;
- Blz. 23: te lezen: “2015”;
- Blz. 24: geen op- of aanmerkingen.
b) Naar aanleiding van:
- Geen op- of aanmerkingen.
Desgevraagd constateert de voorzitter dat de notulen door de vergadering worden
geaccepteerd en hiermede zijn vastgesteld. Hij bedankt de samensteller van deze notulen:Wim
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van den Boom. De notulen worden ondertekend door de voorzitter Erris Plooij en 2e secretaris
Wim van den Boom.
Op de valreep wil de heer F. Panhuizen nog graag weten of vooruitbetaling van de contributie
tussen 15 en 31 december nog mogelijk is. De voorzitter antwoordt dat deze mogelijkheid is
en blijft. Ook heeft de heer Panhuizen een aantal vragen over de eindbalans, die later aan de
orde komen.

7. Jaarverslagen 2014.
7 A Jaarverslag bestuur (blz 3 t/m blz. 6):
Secretaris Herman v.d. Stap heeft een overzicht gegeven wat er tijdens het afgelopen jaar zoal
is gebeurd. Hij heeft hierbij de hulp gehad van andere bestuursleden en dit heeft geleid tot een
mooi en duidelijk jaarverslag.
De voorzitter stelt voor om de onderdelen van het jaarverslag “Bestuur” stuk voor stuk aan de
orde te stellen. Vragen kunnen direct worden gesteld:
a) Algemeen (blz. 3); duidelijk een mooi verslag
b) Organisatie (blz. 3); geen op- of aanmerkingen
c) Leden (blz. 3 en 6); idem
d) HALLO (blz. 6 en 7); opgemerkt wordt dat de redactie o.l.v. hoofdredacteur Ronald de
Jong er wederom in is geslaagd gedurende het jaar 2014 in totaal 6 prachtige uitgaven
van HALLO samen te stellen. Ronald is deze week 70 jaar geworden, de voorzitter
feliciteert hem daarmee van harte.
Onze HALLO wordt alom geprezen voor de inhoud en opmaak en dat is een prettig
gevoel, meldt de voorzitter. Wouter Heijveld zit namens het bestuur in de redactie en
naast Ronald de Jong bestaat deze commissie uit Martien Hoegen, Jim Luteijn en
kapitein Albert Schoonderbeek. De voorzitter dank de heren voor hun inspanningen.
Nogmaals herhaalt de voorzitter, dat om de continuïteit te handhaven dringend een
plaatsvervangende hoofdredacteur wordt gezocht. Mocht een van de leden interesse
hebben, neem dan contact op met Ronald de Jong of met een van de bestuursleden.
e) Website (blz. 7). De secretaris meldt dat de website in de nieuwe vorm goed
functioneert, een weekje in december vorig jaar even een probleem, daarna weer
hersteld.
De voorzitter bedankt Herman v.d. Stap en daarmee ook ieder, die aan dit onderdeel
van het totale jaarverslag hebben meegewerkt.
7 B Jaarverslag penningmeester (blz, 7 t/m 10):
Het jaarverslag van de penningmeester behelst het verslag zelf, de resultatenrekening 2014 en
de eindbalans 2014.
Op de vraag wie er nog vragen over heeft, meldt zich de heer F. Panhuizen, die vertelt dat hij
werkzaam is geweest bij de Nautische Dienst. De vraag behelst een batig saldo in de balans
ter grootte van ca. € 32.000. In verband met de afwezigheid van de penningmeester wordt
gevraagd dit item rechtstreeks met de penningmeester te bespreken, zodra hij weer aan de
betere hand is. Hij gaat hiermee akkoord. De voorzitter bedankt F. Panhuizen dat hij zich in
de materie heeft verdiept, waarop F. Panhuizen pareert dat het zijn hobby is. De AV gaat ook
met het voorstel akkoord. De voorzitter constateert dat het jaarverslag de instemming heeft
van de AV en hamert het hiermee af.
7 C Verslag commissie kascontrole (blz. 10):
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De commissie kascontrole bestaat uit de heren N.A. Bos, C.P. Huurman en G.J. Joppe.
Zowel op 28 oktober 2014 als op 4 februari 2015 heeft deze commissie de financiële
bescheiden gecontroleerd en dat heeft geresulteerd in een verklaring, welke is afgedrukt bij de
financiële jaarstukken op blz. 10.
Namens de commissie kascontrole geeft de voorzitter het woord aan Cees Huurman, die
staande de verklaring voorleest.
De voorzitter vraagt de vergadering akkoord te gaan met het voorstel van de commissie
kascontrole, decharge aan de penningmeester en derhalve aan het volledige bestuur te
verlenen. Middels applaus wordt dit akkoord gegeven.
Tevens maakt de voorzitter van de gelegenheid gebruik om de leden van de commissie
kascontrole te bedanken voor hun gewaardeerde werk, namens de leden verricht.
Daarnaast dankt de voorzitter ook de penningmeester voor het vele werk, dat tijdens het
afgelopen jaar extra was vanwege de financiële afwikkeling van het 25-jarig jubileum.
7 D Verslag overige commissies:
a) Commissie PR en Evenementen:
De voorzitter bedankt Martien voor het vele werk in 2014, samen met zijn commissieleden, met natuurlijk als uitschieter de uitgevoerde werkzaamheden m.b.t. het 25-jarig
jubileum.
b) Commissie van beroep en ledenbelangen:
Zoals de leden hebben kunnen lezen is er gedurende het afgelopen jaar door de leden
geen beroep op hen gedaan. De leden van deze commissie blijven ook in 2015
beschikbaar.
c) Commissie Vloothistorie/fotoarchief:
De voorzitter heeft begrepen dat Rob Holdermans, vandaag niet aanwezig, nog steeds
kan worden ingeschakeld in verband met de historie van de HAL en het vragen naar
fotomateriaal. Rob blijft ook dit jaar hiervoor beschikbaar, waarvoor wederom dank.

8. Begroting 2015 (blz. 11).
De voorzitter verwijst naar blz. 11, waar de begroting 2015 staat afgedrukt. Hij is van mening
dat de toelichting van de penningmeester voldoende is. Het zijn weer de gebruikelijk baten en
lasten, zonder een bijzondere activiteit zoals afgelopen jaar, het 25-jubileum.
Uiteraard geeft de voorzitter de gelegenheid om over deze begroting nog vragen te stellen.
Vraag van de heer J. Oostrijck: Is er een bestemming voor het batig saldo van € 9.000,-? De
voorzitter antwoordt, dat het laatste batig saldo - met toestemming van de AV - naar de post
“reservering jubileum” ging. Binnen het bestuur zal worden gekeken aan welk doel dit keer
het nu nog begrootte bedrag van € 9.000,00 wordt toegekend. Formeel kan dan tijdens de
eerstvolgende AV de vergadering beslissen. De vergadering gaat met dit voorstel akkoord.
Uit de vergadering komt nog de opmerking dat het saldo, door F. Panhuizen genoemd, niet
negatief is, maar wel op z’n plaats is en is te verklaren. Afgesproken wordt dit later met de
penningmeester op te nemen.
De begroting 2015 is hiermede behandeld en vastgesteld met dank aan de penningmeester
Hans Jonkers.
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9. Vaststelling contributie 2016 (blz. 12).
Het bestuur stelt voor om voor het jaar 2016 geen wijziging van de contributie voor te stellen,
met uitzondering voor de leden, die buiten Nederland en binnen de EU wonen. Zoals in de
toelichting gemeld zijn de portikosten voor de verzending van HALLO zo danig gestegen, dat
dit nauwelijks meer dekkend is via de huidige contributie. Het is onvermijdelijk om de
contributie voor die specifieke groep leden (in totaal 34) aan te passen en wel de jaarlijkse
contributie te verhogen van € 40,00 naar € 47,50.
De desbetreffende leden zijn inmiddels schriftelijk over dit voorstel geïnformeerd en er zijn
naar aanleiding van die informatie geen reacties binnen gekomen. Het bestuur neemt derhalve
aan, dat zij akkoord gaan met een verhoging van de contributie.
De voorzitter vraagt nu de vergadering of zij ook akkoord kunnen gaan met de verhoging
van de contributie voor de buitenlandse leden wonende in Europa: van € 40,00 naar € 47,50.
De AV stemt hiermee in.

10. Verkiezing commissie kascontrole (blz. 12).
De heer Nico Bos is dit jaar na twee termijnen als lid van de commissie kascontrole definitief
aftredend. Naar aanleiding van de oproep om de nu ontstane vacature op te vullen heeft de
heer J.M. Luteijn zich beschikbaar gesteld. Zoals u wellicht weet heeft de heer Luteijn al
eerder in deze commissie zitting gehad, dus een man met ervaring.
De vergadering wordt gevraagd akkoord te gaan met de benoeming van de heer Luteijn tot lid
van de commissie kascontrole. De AV stemt hiermede in.
De aandacht gaat vervolgens uit naar het aftredend lid Nico Bos. De voorzitter dankt namens
het bestuur en leden Nico hartelijk voor de twee termijnen, die hij als lid van de commissie
kascontrole ter beschikking is geweest. En wie weet of in de naaste toekomst weer een beroep
op hem kan worden gedaan. Het bestuur wil graag als dank een kleinigheid aan hem
overhandigen, doch dit kan pas later i.v.m. afwezigheid van Nico Bos.
Cees Huurman zegt desgevraagd door te gaan met de tweede zitting van de Commissie
Kascontrole.
De samenstelling voor het jaar 2015 is als volgt: de heer C.P. Huurman (definitief aftredend in
2017), de heer G.J. Joppe (voor de eerste keer aftredend in 2016) en de heer J.W. Luteijn
(voor de eerste keer aftredend in 2017).

11. Verkiezing bestuursleden.
De voorzitter merkt op dat de behandeling van dit punt niet gemakkelijk zal zijn, omdat hij bij
dit punt helaas het einde van zijn voorzitterschap wordt bezegeld. Maar eerst heeft hij nog een
tweetal mededelingen.
Ten eerste: per 1 januari 2015 is de heer A.G. van der Scheer aangesteld als interimbestuurslid met als hoofdtaak het organiseren van evenementen. Echter gedurende de
afgelopen en voor hem oriënterende maanden is de heer van der Scheer tot de conclusie
gekomen, dat hij om persoonlijke reden toch afziet van een functie in het bestuur. Het bestuur
betreurt dit maar respecteert zijn besluit. Dat betekent dat er opnieuw een vacature in het
bestuur is, die uiteraard zo spoedig mogelijk zal moeten worden opgelost, hetzij binnen het
bestuur, hetzij met een andere kandidaat. Een mogelijke kandidate heeft zich aangemeld. Het
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zou binnen de samenstelling van een bestuur van deze vereniging de eerste keer zijn, dat een
vrouwelijk lid gaat deel uitmaken van het bestuur van vereniging “De Lijn”.
Een tweede opmerking is, dat penningmeester Hans Jonkers volgens het rooster van aftreden
aan de beurt is van aftreden, doch heeft zich herkiesbaar gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten
tegen hem gesteld en dat betekent dat bij zgn. “enkele kandidaatstelling” hij voor een nieuwe
periode van 4 jaar is herkozen. Het bestuur heeft hem wederom tot penningmeester benoemd.
De voorzitter bedankt Hans en wenst hem veel succes.
Dan de afscheidsrede van de voorzitter Erris Plooij. De tekst hiervan wordt integraal
overgenomen:
“Dan de overdracht van het voorzitterschap aan de door het bestuur benoemde nieuwe
voorzitter Martien Hoegen. Het is u allen inmiddels bekend, dat ik net niet de statutaire
periode van maximaal 12 jaar kan volmaken. Na 11 jaar in het bestuur te hebben gezeten
moet ik helaas daarvan afscheid nemen. In HALLO 2 van dit jaar heb ik al een resumé
gegeven van die 11 jaar, ook al om deze vergadering niet te lang te laten duren, maar zeker
ook om schriftelijk verantwoording af te leggen wat ik die 11 jaar heb mogen doen. Daarbij
nadrukkelijk gezegd: samen met mijn overige leden van het bestuur en de ondersteunende
commissies. Die samenwerking is heel prettig geweest en op basis van mijn bestuurlijke
ervaring elders een voorbeeld hoe het zou moeten zijn. Heel veel dank daarvoor.
Ik wil nog eens graag herhalen wat ik tot slot in de Lijnpraet van HALLO 2 heb geschreven:
“Terugblikkend verbaas ik mij over de vele onderwerpen, waarmee we bezig zijn geweest.
Ook ben ik trots op wat er door een goed functionerend bestuur en haar ondersteunende
commissies is bereikt en waar ik met heel mijn hart en hoofd aan heb mogen meewerken”.
Voorzitter van deze vereniging te zijn heb ik ervaren als een dankbare te verrichten taak en
wat heel belangrijk daarbij is: ik heb er van genoten. Je krijgt daardoor een extra stimulans
om je uiterste best te doen de taak van voorzitter zo goed mogelijk te vervullen en het
vertrouwen van de leden en bestuur niet te beschamen.
Ik dank u allen voor het vertrouwen in mij gesteld en voor de vele positieve reacties op mijn
functioneren, nadat ik had bekend gemaakt een jaar eerder dan statutair mogelijk was te
moeten stoppen. Ik wil ook Jeanne (hier aanwezig), mijn partner al 33 jaar lang, bedanken,
dat zij mij in de gelegenheid heeft gesteld, ondanks haar zwakke gezondheid, zo lang in uw
bestuur te mogen functioneren.
Ik wil het hier bij laten, voordat ik nog meer emotioneel ga worden. Het is niet niks om
afscheid te nemen van iets waar je heel veel fijne jaren heb mogen meemaken.
Het besluit om te stoppen is al moeilijk genoeg geweest, maar nu het werkelijk zover is, vind
ik het eigenlijk nog moeilijker te beseffen dat het zo echter “over en sluiten” is.
Ik wil nu mijn voorzitterschap gaan overdragen aan de door het bestuur benoemde en zittend
bestuurslid Martien Hoegen. Martien zit al vele jaren in het bestuur en daarvoor ook nog
enkele jaren in de commissie evenementen en is volledig bekend met de ”handel en wandel”
binnen de vereniging. Hij heeft een echt HAL-hart, grote betrokkenheid bij de HAL, beschikt
over een groot netwerk en goede contacten binnen en buiten de vereniging.
Martien heeft aangegeven nog graag enkele jaren in de functie van voorzitter zich in te zetten
voor vereniging.
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Het moment van de wisseling van de wacht is nu aangebroken. Of het de hondenwacht of
dagwacht wordt, dat zal de toekomst wel gaan uitwijzen. Ik zal als bekrachtiging van deze
benoeming symbolisch de voorzittershamer aan Martien overdragen en hem daarbij veel
succes wensen met zijn nieuwe functie (te beginnen met de rondvraag van de Algemene
Vergadering). En hiermede zit mijn taak als voorzitter van vereniging “De Lijn” er
definitief op. Ik dank u voor uw bijdrage aan deze vergadering tot nu toe en ik wens u nog
vele prettige tijden bij onze vereniging “De Lijn”.”
Aldus de uitgesproken tekst van Erris Plooij.
Vervolgens overhandigt Erris de voorzittershamer aan Martien Hoegen, waarna Martien een
afscheidswoord richt aan Erris.
Ook deze tekst is integraal overgenomen:
“Erris, bedankt voor deze hamer.
Ik heb er al veel vastgehouden, maar zo een als deze nog nooit.
Ik zal deze hamer naar eer en geweten gebruiken in dienst van de vereniging.
Met jouw vertrek nemen wij afscheid van de vijfde voorzitter van de vereniging.
In al de jaren dat de vereniging bestaat, is dat een erg mooie score, 27 jaar en pas 5
voorzitters
Erris, namens het bestuur en alle leden bedankt voor de afgelopen jaren, waarin
veel gebeurd is. Bij voorbeeld het plaatsen van het monument, natuurlijk het grote
jubileumfeest en het Brugmuseum.
In HALLO 2 heeft u uitgebreid kunnen lezen wat er allemaal onder zijn leiding is gebeurd.
Ik moet nog zien dat ik Erris evenaar in het houden van speeches. De toespraak tijdens
ons feest vorig jaar, mag toch wel geweldig heten en het was zijn beste.
Mede daarom heeft het bestuur, ook namens de leden, een cadeau voor je,
waarvan wij hopen, eigenlijk zeker weten, dat je er blij mee zult zijn.
Het cadeau blijkt een oorkonde te zijn waarin Erris Plooij als erelid van de Vereniging de Lijn
wordt benoemd. De leden stemmen via applaus in met deze benoeming.
Erris Plooij spreekt zijn dank uit aan het bestuur en aan de leden van de vergadering voor deze
eervolle benoeming, waarna Erris plaats neemt bij de andere ereleden.
Opgemerkt wordt dat de benoeming van Erris Plooij tot erelid als een versterking van het
kleine aantal in leven zijnde ereleden wordt beschouwd.
“Erris, welkom als erelid van onze vereniging.
Wij spreken de verwachting uit, dat je nog lang bij de vereniging blijft en indien gevraagd, of
ongevraagd het bestuur voorziet van adviezen.
Indien nodig, zal ik je ook nog wel eens daarvoor kunnen bellen.
Het ga je goed”
Vervolgens neemt erelid de heer J. Oostrijck nog even het woord, waarin hij Erris Plooij
bedankt voor zijn inzet de afgelopen 11 jaar in het bestuur en feliciteert Martien Hoegen met
zijn benoeming tot voorzitter. Merkt daarbij op dat Martien de eerste “Belangstellende” is die
tot voorzitter van de vereniging De Lijn is benoemd.
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Jeanne, de partner van Erris Plooij, die de gehele vergadering heeft bijgewoond, ter morele
ondersteuning tijdens deze voor Erris zeker moeilijke middag, wordt een bloemetje
aangeboden door Martien Hoegen.

12. Wat verder ter tafel komt en rondvraag.
Op de vraag van de nieuwe voorzitter wie de notulist kan noteren voor de rondvraag, melden
zich de navolgende leden:
De heren F. Kooijman, R.J. de Jong, L. van der Laan, R.A. van Deventer, W. Hoogstrate,
alsmede mevr. F. Wiltschut (Mini Mouse)
De heer F. Kooijman:
Vraag 1: Is het Brugmuseum vrij toegankelijk?
Antwoord: Neen, is gebonden aan de soosmiddag. Alleen onder begeleiding van een
soosbeheerder kan die middag het museum gratis worden bezocht. Op andere dagen is het
museum toegankelijk als onderdeel van een betaalde tour.
Vraag 2: Kunnen leden van de vereniging geen korting krijgen bij cruises van de HAL?
Antwoord: Als (oud) werknemer zijn er wel mogelijkheden via HAL Seattle. Via HAL
Rotterdam leek dit ook wel eens te kunnen. Vlak voor een afvaart bleek echter dat cruises
geboekt bij een van de reisbureaus goedkoper waren dan de kosten minus korting voor De
Lijn-leden, wat veel reacties van teleurgestelde leden opleverden. Structureel kan via de
vereniging geen voordeel worden gegeven.
De heer R.J. de Jong:
Geen vraag, doch wil kwijt, dat kopij altijd welkom is. Over plaatsing van artikelen in Hallo
komen vaak vragen zoals wat, wanneer, etc. wordt een artikel geplaatst. Is iedere keer weer
moeilijk aan te geven, moet passen aan het thema, qua grootte, etc. Bepaalde diensten vinden
vaak dat zij te weinig aandacht krijgen. Vaak ook handgeschreven verhalen , die moeilijk
leesbaar zijn. Niet alle verhalen zijn geschikt voor publicatie. Vraagt begrip voor de keuzes
die moeten worden gemaakt, waar niet altijd iedereen gelukkig mee zal zijn.
De heer L. van der Laan:
Kapitein Albert Schoonderbeek heeft een email gezonden betreffende een artikel op internet
over kapitein Filippo. Hij zou zijn verhaal willen doorsturen naar de internetsite van de
vereniging, ook e.v. een workshop willen organiseren. E.e.a. als eerbetoon aan kapitein
Filippo als redder van vele levens onder moeilijke omstandigheden.
Meldt verder dat er een replica is gemaakt van de Halve Maen in Amerika, die thans
tentoongesteld is in Hoorn.
Vraagt verder of hij zijn verhaal in Hallo ook elders kan publiceren.
Antwoord: het is zijn eigen verhaal en dus er mee kan doen wat hij wil, maar een extra
vermelding van De Lijn zou fijn zijn.
De heer R.A. van Deventer:
Vraag: Zijn er al activiteiten bekend tijdens de doop van de Koningsdam?
Antwoord: Er is t.a.v. de doop en verdere activiteiten nog niets van bekend. In de traditie van
de HAL(Seattle) is dat pas bekend ongeveer een maand voor de doopplechtigheid. Ook is het
idee geopperd om met de Koningsdam vanuit Rotterdam mee te varen naar Amsterdam.
Verder wordt verteld dat geprobeerd wordt bij de Rijndam a.s. 13 september 2015 een
afscheidslunch aan boord te houden voor Lijn-leden, een idee aangebracht door een lid van de
vereniging. Beide ideeën worden besproken met de HAL in Rotterdam. Ook is het plan om
naar het Scheepvaartmuseum in Antwerpen te gaan.
Mevr. F.Wiltschut (Mini Mouse):

9

Op 16 juni a.s. vindt het “Loggerfestival” plaats in Vlaardingen. Mini Mouse heeft twee
kramen ter beschikking. Biedt bij deze een kraam aan de vereniging De Lijn. Martien neemt
het aanbod aan met de restrictie dat er een gerede kans is dat er geen gebruik van zal worden
gemaakt i.v.m. problemen betreffende personele bezetting.
De heer W. Hoogstrate:
Vraag: Heeft laatst een cruise meegemaakt. Nog nooit een vraag gehad om leden te werven.
Antwoord: Is vele malen geprobeerd, echter zonder resultaat. Overigens krijgt elk cruiseschip
van de HAL bij iedere uitgave van Hallo, 4 exemplaren toegestuurd. Mochten er leden zijn,
die binnenkort gaan cruisen en wat foldermateriaal van de vereniging willen meenemen
kunnen contact met het bestuur opnemen.
Nog een extra vraag: Wat gebeurt er met de spullen van tentoonstellingen?
Antwoord: Het meeste is uit privébezit en gaat weer terug naar de eigenaar. Materiaal uit
eigen bezit wordt opgeslagen in ons archief aan boord van het ss Rotterdam.
Verder vraagt de voorzitter nog aandacht voor het volgende:
Wij kennen de betrokkenheid van de leden bij onze vereniging. Misschien is daar nog iemand
bij, die het bestuur zou willen helpen bij een paar taken.
Zo vraagt het monument per jaar wat aandacht, zeg maar 2 dagen per jaar. Wat groenwerk
begin mei en vlaggen hijsen en ook weer neerhalen op 4 mei.
Het archief van ons historisch materiaal. We hebben een start gemaakt met het archiveren en
voor de voortgang zouden we daar nog een aantal mensen bij kunnen gebruiken. Laurens van
der Laan meldt, dat hij al jaren bezig is met archiefwerkzaamheden en stelt zich desgevraagd
beschikbaar voor het archiveren van archiefmateriaal.
In het brugmuseum moeten van tijd tot tijd de vitrines onderhouden worden en van inhoud
worden gewisseld.
Heeft u wat tijd en lijkt het u wat, geef u dan op bij het secretariaat. Alle hulp is welkom,
aldus de voorzitter.
Tenslotte herhaalt de voorzitter de informatie aan het begin van deze vergadering, dat na een
korte pauze de heer Klaas Krijnen een presentatie over het ss Rotterdam zal geven, een
presentatie die de voorzitter van harte aanbeveelt.

13. Sluiting.
De voorzitter eindigt 14.40 uur de vergadering en dankt de vergadering voor hun
aanwezigheid en inbreng bij deze vergadering, die hierbij wordt gesloten.

Notulist: Wim van den Boom
Zwijndrecht, 27 april 2015
Goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering d.d………………2016

M.L.J. Hoegen
(voorzitter)

W.C. van den Boom
(notulist/2e secretaris)
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