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Algemene leden- en jaarvergadering in het Praethuis op het WAC-terrein

KORT VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDEN- EN JAARVERGADERING

WOENSDAG 8 DECEMBER 2021     AANVANG VERGADERING 10.00 UUR

Aanwezig: 
De heer  John van Gestel (voorzitter), de bestuursleden mevr. Linda Roskam en de heren Teun den Breejen 
en  Han Terwiel.  Namens Wilton Fijenoord Museum de heer Aad van Beek.
 
Bestuurslid mevr. An Stolk - Vermeer is wegens ziekte afwezig.    
De heer Nick Röder van Oranje Financials is verhinderd om de vergadering bij te wonen.          

In verband met de geldende Corona maatregelen zijn er geen WAC-leden aanwezig.

Opening: 
De voorzitter opent om 10.00 uur de vergadering en heet allen van harte welkom. 

Mededelingen: 
Het is een speciale jaarvergadering in deze Corona tijd en de voorzitter deelt mee, dat  - aangezien er geen 
leden van de WAC aanwezig zijn - officieel een pauze van 15 minuten ingelast wordt en daarna zal de 
vergadering weer worden voortgezet. 

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2020:

De notulen  van de vergadering in 2020 staan op de website van de WAC vermeld.

Hierop  zijn geen op- en/of aanmerkingen ontvangen en worden de notulen goedgekeurd.

Opslagtank:

Met de Gemeente Schiedam en de DCMR zijn wij in onderhandeling over het verwijderen van de tank. 
DCMR wil dat de WAC de lege tank gaat verwijderen. De WAC wil dit ook graag, alleen ontbreken bij de 
WAC de financiën.

Wij zijn in onderhandeling met de Gemeente Schiedam . In de loop van de tijd hebben wij – over deze 
kwestie – uitvoerig met drie wethouders gesproken. 

De Gemeente Schiedam laat op dit moment op het WAC-terrein een uitgebreid bodemonderzoek uitvoeren.



            

            Huurovereenkomst met de Gemeente Schiedam

Aan het eind van het jaar 2022 eindigt het huurcontract van de WAC met de Gemeente en zal daarna 
stilzwijgend elk jaar verlengd worden.

De Gemeente heeft geadviseerd om het verenigingsjaar te laten lopen van 1 januari t.e.m. 31 
december.  Het bestuur van de WAC neemt dit advies over.

Contributie:

De contributie voor het lidmaatschapsjaar 2022 wordt niet verhoogd en blijft € 35, =

In januari 2022 worden alle leden schriftelijk geïnformeerd dat na betaling een nieuwe 
lidmaatschapskaart wordt uitgereikt/toegezonden  en  pas dan kan weer van alle diensten – uiteraard 
in overeenstemming met de geldende Coronamaatregelen – gebruik worden gemaakt.

Autoverzekering:

In het nieuwe jaar zijn alle verzekeringen bij AON  veilig gesteld.

AON stelt voor om de WA-verzekering te splitsen in 2 aparte polissen nl.  1e  polis zonder eigen 
risico ( zoals op dit moment geldt ) en de 2e polis met een eigen risico van 500 Euro.

 Hierdoor zal de premie  overeenkomend  verlaagd worden.  Door AON worden de polishouders t.z.t.
geïnformeerd.

Bestuursleden:

Het huidige bestuur is uitgebreid met: mevr. Roskam en dhr. Van Beek)

Opgemerkt wordt, dat mevr. A. Stolk bestuurslid blijft.

            Wilton Museum:

Het bestuur van de WAC heeft faciliteiten verleend aan het Wilton Fijenoord Museum om van het 
WAC-terrein gebruik te maken.

Rondvraag:

Geen vragen.

Sluiting:

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 11.00 uur de vergadering en bedankt iedereen 
voor de aanwezigheid en inbreng. 

 Wij wensen alle leden prettige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2022.

 P.s. Indien er vragen en/of opmerkingen  zijn  kunt u die uiteraard melden per brief of per e-mail. 

           

            Aldus opgemaakt , 9 december 2021                                    Voor akkoord,



           
            Gerrit van Dongen, Ad Interim secr.                                      J.J. van Gestel,  voorzitter.      
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