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Verslag ALV van Nivon BSG Rotterdam op 18 juni 2020 

Locatie      : Nivon gebouw, Dirk Smitstraat, Rotterdam 

Aanwezig leden : 

Bert de J., Peter S., Marjan v. D., Ton S , George V., Michiel B.  

Aanwezig bestuur : 

Albert vd N.( voorzitter ), Piet de G.( lid en website ), René  T. ( penningmeester ), Niek F. ( secretaris ) 

Afmelding ontvangen van : 

1. Opening en vaststelling agenda :  

Albert opent de ALV vergadering en heet alle aanwezigen welkom.  

De toegezonden agenda wordt vastgesteld zonder aanpassingen 

 

2. Binnengekomen stukken : 

- Er zijn afmeldingen binnengekomen van de volgende leden : 

Marie-Louise G., Ton V. en Jolijn van E., Henk B. en Arianne de B. , Yvette R. en Erik de H., 

Leander K. 

- Yvette : aanvullingen op het verslag BSG activiteiten 2019; zie paragraaf 3. van dit verslag. 

De correcte datum klimcompetitie 2020 is woensdag 16 december  ( dus niet 18 dec ). 

- Er zijn geen stukken binnengekomen over de aanpassing van het Huishoudelijk Reglement 

- Er hebben zich voor de vergadering geen kandidaten aangemeld voor de bestuursfuncties, 

die vrijkomen door het aftreden van Albert ( voorzitter ) en René ( penningmeester ) 

 

3. Verslag van de BSG activiteiten in 2018 : 

Leden waren content met het rondgestuurde verslag.  

Yvette heeft via de mail aangegeven dat de picknick wandeling in het Bentwoud op zondag 

12 mei ontbreekt in het overzicht. 

In de bijgevoegde versie van het activiteiten verslag 2019  is deze aanvulling opgenomen. 

 

4. Financieel overzicht : 

De penningmeester René geeft een toelichting op het toegezonden overzicht over 2019. 

Doordat de leden in 2019 contributie hebben betaald zijn de financiën nu vrijwel sluitend en 

is er slechts een verlies van circa  100 Euro. 

De belangrijkste kosten waren : 

- website BSG 

- kosten van de bank 

- drankjes op de ALV 

Opgemerkt dient te worden dat het Hemelvaart weekend en het Nieuwjaarsweekend zichzelf 

vrijwel bedruipen en dus geen kosten met zich meebrengen. 

De BSG Rotterdam heeft een reserve van ruim 7000 Euro op de bank staan. 

 

5. Verslag kascommissie : 

De Kas commissie bestond dit jaar uit Marjan v. D en Ton S.. Ze hebben alles kunnen 

controleren en René heeft een aantal vragen naar tevredenheid van de commissie kunnen 

beantwoorden.  

Ze gaan akkoord en hun getekende verklaring is toegevoegd aan dit verslag. 
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6. Aanstelling kascommissie voor komende BSG jaar:  

Bert de J. en Michiel B. geven aan de kascontrole te willen doen voor komende BSG jaar, 

waarvoor ze alvast worden bedankt. 

 

7. Bestuur BSG : 

Er hebben zich voor de vergadering geen BSG leden aangemeld, die zitting willen nemen in 

het bestuur. Staande de vergadering geeft George V. aan dat hij bereid is om het 

penningmeesterschap over te nemen van René. Er is geen kandidaat om de aftredende 

voorzitter op te volgen. Aangezien er volgens het Huishoudelijk Reglement altijd een 

voorzitter moet worden benoemd, is Niek bereid om voorlopig het voorzitterschap op zich te 

nemen. Aangezien Niek ook reeds secretaris is en deel is uit maakt van de Wandelcommissie, 

is dit wat hem betreft een tijdelijk situatie totdat er een voorzitter gevonden is. 

 

De aftredende voorzitter Albert blikt terug op de afgelopen 6 ½ jaar : 

- samen met Piet en René vanaf 2013 in het bestuur; vanaf 2017 kwam Niek erbij 

- helaas weinig nieuwe leden en er werd ook geen basiscursus georganiseerd 

- Ledental gedaald van 65 naar 45 leden 

- Enquête gehouden onder de leden over heden en toekomst  

- In 2018 samen met Frans M. ontwikkeling van een toekomst visie en de keuze van de leden 

voor scenario 2B : doorgaan op huidige voet en wat uitbreiding van de activiteiten 

- Viering van het 45 jarig bestaan van de BSG in 2018 

- Actualisering van de website en Nieuwsbrief, met dank aan Piet 

- BSG activiteiten : naast wandelen, bivak en halklimmen, werden ook geo-coaching, pack-

rafting, kinderbivak, mountainbiken, klettersteigen in België  en wadlopen georganiseerd. 

Helaas wordt het buitenklimmen in de rotsen steeds minder en moeilijker te organiseren. 

 

De aftredende bestuursleden Albert en René worden bedankt voor hun inzet voor de BSG en 

voor de prettige samenwerking. 

 

8. Aanpassing van het Huishoudelijk Reglement BSG Rotterdam : 

Er zijn voor de vergadering geen stukken binnengekomen bij het bestuur over de 

voorgestelde aanpassing van het Huishoudelijk Reglement. Staande de vergadering geeft 

Albert aan dat hij voorstelt om in artikel 15 lid 4 voor de definitie van leden te verwijzen naar 

artikel 7 lid 4, waar dit nader is gedefinieerd. 

Niek zal dit inwerken in een update van het Huishoudelijk Reglement, dat met deze 

aanpassing wordt goedgekeurd door de vergadering. Conform dit Huishoudelijk Reglement 

zal het vervolgens ter goedkeuring worden aangeboden aan het Nivon, afdeling Rotterdam, 

waarvan de BSG Rotterdam een onderafdeling is. Het Huishoudelijk Reglement zal na deze 

goedkeuring worden gepubliceerd op de BSG Rotterdam website. 

 

9. BSG activiteiten in 2020 : 

Zie bijgevoegde overzicht; de meest actuele informatie is altijd te vinden op de BSG website;  

a. Op 29 augustus lijkt het mogelijk om de Wadloop tocht te organiseren van Holwerd 

naar Ameland. Nadere info volgt daarover eind juli.  

b. Vanaf 1 september wil het bestuur de BSG wandelingen weerlaten doorgaan op de 

aangekondigde data. Wegens de Corona beperkingen is carpoolen en gebruik van OV 
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lastig. Daarom zal de Wandelcommissie wellicht besluiten om de wandellocaties aan 

te passen.  Dit zal via een BSG mailing en de website bekend worden gemaakt.  

c. Activiteiten week Viroinval / Orpièrre in september : 

Het nieuwe bestuur wil dit graag laten doorgaan. George zal uitzoeken wat de 

mogelijkheden en virus-beperkingen zijn in Nederland, België en Frankrijk ten 

aanzien van carpooling en het gebruik van een vakantiehuisje door leden, die geen 

gezin vormen.  

d. Bert de J. geeft aan dat hij nog steeds bereid is om in oktober een wandelweekend te 

organiseren. Hij denkt aan een weekend in de Eiffel met een overnachting in een 

Jeugdherberg. Hij zal nagaan wat de mogelijkheden en de beperkingen zijn.  

 

10. Rondvraag en Wvttk : 

René geeft aan dat er in het Nivon gebouw nog steeds wat BSG klim-materialen aanwezig zijn, 

zoals  (oude ) klimtouwen, klimgordels, pikkels, stijgijzers en diverse karabines. Deze materialen 

zijn deels verouderd en daardoor maar beperkt bruikbaar voor rotsklimmen.  

Bert de J. geeft aan interesse te hebben in een klimtouw om met Hemelvaart te kunnen top-

ropen. George V. wil wel een afgeschreven touw hebben om elders te gebruiken. 

Leden, die mogelijk interesse ze hebben in deze materialen, kunnen zich melden bij het 

bestuur. 

 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en bijdrage aan de 

vergadering. 

 

Bijlagen : 

- Verslag van de BSG activiteiten in 2019 – versie 2 

- Getekende verklaring kascontrole commissie 

- Aangepaste versie BSG activiteiten juli – december 2020 -versie 2 


