Voorjaarsbijeenkomst 16 maart 2019
Hierbij voor u de laatste berichten over de voorjaarsbijeenkomst van de VSRP
op 16 maart in de enige echte Winkel van Sinkel aan de Oude Gracht 158 in
Utrecht.
•
•
•

•

Ongeveer 70 leden hebben zich al aangemeld.
Op de website staan een aantal parkeertips
Het volledige programma van 16 maart staat op de website en omvat de
Algemene Leden Vergadering, een lunch, rondvaart, museumbezoek
(eigen kosten of MJK) of stadswandeling, borrel en naar keuze nog een
diner.
In de agenda van de algemene ledenvergadering wordt een verandering
in de samenstelling van het bestuur aangekondigd:De zittingstermijn van
Fer Martens, voorzitter, verstrijkt in het voorjaar van 2019. De voorzitter
is herbenoembaar tot het voorjaar van 2023. De vergadering wordt
gevraagd hiermee in te stemmen.
De zittingstermijn van Niek Sonneveld, communicatie, verstrijkt in het
voorjaar van 2019. Niek is niet herkiesbaar.
Het bestuur draagt Marjan Hogenbirk voor als bestuurslid voor
communicatie. De vergadering wordt gevraagd hiermee in te stemmen.
Het huishoudelijk reglement vermeldt in artikel 8 dat minimaal 11
stemgerechtigde leden uiterlijk twee weken voor deze ALV, dus uiterlijk
2 maart 2019, één of meer tegenkandidaten kunnen voordragen. Dit kan
via een mail aan het secretariaat van de VSRP (secretaris@vsrp.nl).

•

•

Het verslag van de vorige ALV, die van 10 november 2018 staat op de
website. Ook andere vergaderstukken en het jaarverslag over 2018 kunt
u daar vinden en downloaden
In het jaarverslag staat de financiële verantwoording over 2018 en de
begroting van 2019

•

Een spannend moment is de uitreiking van de Jhr. H. van Foreestprijs!
Zomerbijeenkomst
In Utrecht ontvangen alle aanwezigen al een voorinschrijvingsformulier
voor de zomerbijeenkomst in Hellevoetsluis. We kunnen daar ongeveer
60 schepen een plek geven. Vanaf 11 augustus willen we vanaf noord en
zuid aanhaaktochten starten. Op donderdag 15 augustus zullen we
feestelijk Hellevoetsluis binnenvaren. Vrijdag 16 augustus organiseren
we een wedstrijd, zaterdag 17 augustus is het admiraalzeilen en op
zondag 18 augustus is de ‘Haringvlietdag’ met een verrassend
programma. Op alle dagen zorgen we voor catering en u heeft
ruimschoots de gelegenheid te genieten van de Vestingdagen.
Over allerlei andere evenementen is informatie te vinden op de website,
met de juiste data en gegevens. Heeft u een evenement waarvan u denkt
dat andere rond & platbodemzeilers daar wellicht in geïnteresseerd
zouden kunnen zijn, geef het dan door, graag met tekst en een fotootje.
Van de penningmeester:
Eind februari wordt de contributie (€ 25,-) en eventueel het korting
abonnement op de Spiegel der Zeilvaart (€ 43,-), voor een groot aantal
leden via automatische incasso geïnd. Leden die voor hun
bedrijfsvoering een factuur wensen kunnen dit via een mail aan
penningmeester@vsrp.nl doorgeven.
Voor de overige leden zal in maart, via digitale factuur, in uw email een
factuur aangeboden worden. Hierbij verzoeken we u dringend om de
betaling binnen de gestelde termijn te voldoen teneinde de
administratieve last zoveel mogelijk te beperken.
Voor vragen of opmerkingen kunt u ons altijd mailen, maar wellicht
spreken we u in Utrecht. Voor iedereen geldt: veel plezier in het komende
vaarseizoen.

