Jaarverslag 2017
Een jaarverslag is een overzicht van wat er in het betreffende jaar is gebeurd. Dan zou de inhoud
voor het jaarverslag van NSS ongeveer als volgt moeten zijn: Surffeesten, Surfvakanties,
Bestuursvergaderingen, Onderhoud clubgebouw, Leden status, Photo contest en de nieuwe wind
meter;
Surffeesten:
Dit jaar geen surffeesten. De feestcommissie heeft dit jaar 2x geprobeerd een surffeest te
organiseren zoals we die met zijn allen goed kennen. Hiervoor is zoals altijd alles uit de kast gehaald
onder leiding van Marc. Er was een goed draaiboek en er stond een geoliede machine, maar er was
geen feest. Beide keren was het tot in de puntjes geregeld, er was een tent, de drank was ingekocht
maar door een te lage kaartverkoop is het 2 maal afgeblazen. Balen, maar voor de vereniging de
beste oplossing met minimaal verlies. Het was een moeilijke beslissing om het feest af te lassen en
een traditie gaat hiermee verloren, maar het hele bestuur stond en staat hierachter. Marc en de rest
van de feestcommissie, bedankt voor de jarenlange inzet. De feesten spekten de kas van de club flink
een oplossing om de kas op peil te houden zal moeten worden gezocht in de contributie, hierover
straks meer.
Surfvakanties:
Er zijn veel kitevakanties geweest in 2017. Er waren leden van NSS onder andere te vinden in Brazilië,
Kaapverdië, Vietnam, Egypte, Marokko en misschien vergeet ik nog wel een paar leuke kitespots.
Sommige hielden het dichter bij huis en maakten een downwinder naar Scheveningen of nog verder,
Marco vertelt jullie hierover zo nog iets meer.
Bestuursvergaderingen:
Dit jaar zijn er ook weer diverse bestuursvergadering geweest. Ik kan jullie zeggen dat er veel is
besproken. De meeste overleggen gingen over het vervangen en/of onderhouden van ons
clubgebouw. We hebben het hier vaak gehad over de kosten die dit met zich mee zou brengen en
welke optie ons het beste zou passen. Daarbij hebben we uiteraard ook rekening gehouden met de
lagere inkomsten door het wegvallen van de inkomsten van het feest. Het bestuur doet er alles aan
om de kosten laag te houden, wij vinden het namelijk belangrijk dat er een financieel gezonde
vereniging is en blijft.
Tijdens de bestuursvergaderingen is een bouwcommissie in het leven geroepen om te sturen in de
beslissing. De bouwcommissie bestaat uit Tom, Rene Ton, Rene de Jong, Rick van der Houwen en mij.
De bouwcommissie kwam met het advies om het gehele clubhuis te vervangen en heeft hiervoor ook
een begroting gemaakt. Daarnaast hadden we de vraag: gaan we voor een vaste vergunning of blijft
alles zoals het is?
De bouwcommissie is bij de Surfvereniging in Monster wezen inventariseren, hoe zij hun jaarrond
vergunning hebben gekregen. Wij hebben na dit gesprek de voors en tegens afgewogen.
Er kwamen flinke kosten bij kijken om de vergunningaanvraag te starten, waarbij er geen zekerheid
was op het verkrijgen van de vergunning. De vergunning is ook altijd voor een proefperiode. Ook zou
onze fundering welke net is vervangen moeten worden aangepast. We hebben een poll via
Whatsapp gehouden om te bekijken hoeveel leden er in de winterperiode surfen. De uitslag van deze

pol was dat er niet tot nauwelijks behoefte aan een clubgebouw in de winter periode is. Er was 1
persoon die in de winter meer dan 25 keer surft, ik ben nog steeds benieuwd wie, want ik heb de
hele winter bijna niemand op het water gezien?
Onderhoud:
Ons clubgebouw is aan vervanging of renovatie toe want veel onderdelen hebben groot onderhoud
nodig. Binnen de vereniging doen wij vaak een beroep op de leden (op en afbouwen en de feesten),
hierbij staan vaak dezelfde mensen paraat. Groot onderhoud is door de omvang van het onderhoud
en de mogelijke inzet van leden maar beperkt mogelijk. In 2017 is er minimaal onderhoud uitgevoerd
om kosten te besparen. Echt alleen het noodzakelijk is gedaan, dit met het oog op vervanging of
renoveren van het clubgebouw. De deur naar het terras is gerepareerd en de compressor is
vervangen. Zelfs het gesloopte slot van de douche (er zat iemand ingesloten) is letterlijk “houtje
touwtje” gerepareerd.
Eindbeslissing clubgebouw:
Het advies van de bouwcommissie is maar deels overgenomen, door de hoge kosten. Gekozen is voor
een gedeelde aanpak. De containers van de kantine en de boot/terras container zullen in de winter
van 2018 worden vervangen, deze zijn van mindere kwaliteit. Van de nieuwe indeling van de kantine
is een concept tekening beschikbaar, wie geïnteresseerd is en wil meedenken kan zich melden bij het
bestuur.
Momenteel worden de 2 stallingscontainers door het bedrijf Groenenboom opgeknapt. Wat houdt
dit opknappen precies in? De onderste containers zijn van betere kwaliteit, hierdoor kunnen de
containers goed worden gerenoveerd. De containers worden aan de buitenkant geheel blank
gestraald en voorzien van 3 lagen coating. De onderkant wordt voorzien van 2 lagen coating, de vloer
wordt bij de ingang gerepareerd, elektra wordt vervangen en grotendeels verplaats naar de kantine,
verlichting wordt uitgebreid en vervangen voor LED, de deuren worden deels afgedicht dit is
goedkoper als deuren vervangen, zijdeur wordt geheel vervangen, de doorgang wordt netter
afgewerkt en de roosters worden vervangen voor nieuwe anti inbraak roosters en er komt een nieuw
waterpunt. Al met al heel wat kosten ca. 35.000 euro en nee vervangen is niet goedkoper. En niet
geheel onbelangrijk onze mooie kleur blauw blijft (helaas kitestyle geen roze).
Leden status:
Actueel leden status: wij kennen 67 leden waarvan 2 ereleden en 3 donateurs.
In 2017 hebben wij 4 nieuwe leden verwelkomd : Alex Ouwehand, Laurens van der Voort, Joyce
Zwinkels en Roos Doorneveld.
In 2017 waren er geen opzeggingen, wel zijn er voor het eerst in de geschiedenis van NSS 3 leden
geroyeerd.
Voor 2018 zijn er nog geen aan- of afmeldingen bekend. Onze ledenstop is niet meer actief, er is dus
plek voor nieuwe leden en er zijn voldoenden stallingen.
End of Season 2017 photo contest north sea surfing by Dare2kite:
Niet ons initiatief, maar wat leuk! Het resulteerde op Facebook in wat foto’s. Wat mij opviel is dat er
oude foto’s werden ingezonden maar het moest gaan om 2017.
Door de beperkte inzendingen geen winst, misschien dit jaar wel.

Waarschijnlijk beperkte inzendingen door weinig sessies in 2017?
Dit is mijn bruggetje naar!!
Noemenswaardige surfdagen:
Het zal aan mij liggen maar 2017 gaat bij mijn niet de boeken in als een goed surfjaar. Hoe denken
jullie hierover?
Surfmeter:
Over de stand gaan we het maar niet hebben. Helaas is de surfmeter dit jaar weer minder gebruikt
en dat terwijl de windmeter met de telefoon kan worden aangezet.
Wie maakt er in 2018 de meeste surfuren? Ik ben benieuwd.
Nieuwe wind meter:
Eind 2016 is er een Windguru windmeter aangeschaft, welke in 2017 is geïnstalleerd. Als hij werkt, is
het in combinatie met de Windroos van Hoek van Holland een goed ding. Marc gaat dit jaar zijn best
doen om hem meer operationeel te krijgen.
Dit was het jaar 2017, laten we vooral vooruit kijken en er een mooi nieuw jaar van maken met
hopelijk veel wind (en zon) voor de surfuren en BBQ’s.
Jaarverslag door Wolter van Dijk

