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DE ROERGANGER
verenigingsblad van de Haagse Modelboot Club - HMBC

Redaktie: André Ros

Redaktie adres:
De Look 23
2635 GE Den Hoorn ZH
telefoon 01 5 2621 524
E-mail: info@ hmbc.nl

Het overnemen van de gehele of gedeelte-
l i jke inhoud is zonder schriftel i jke toestem-
ming van de redaktie alleen toegestaan
aan bij de ANSF aangesloten verenigingen.
Bronvermelding wordt op pri js gesteld.

HAAGSE MODELBOOT CLUB

Opgericht op 9 ju l i 1 969.
Goedgekeurd bi j koninkl i jk beslu i t van 23 maart 1 974

I ngeschreven bi j de Kamer van Koophandel te 's Gravenhage
onder nummer 40407620.

Aangesloten bi j de landel i jke overkoepelende organisatie
Algemene Nederlandse Scheepsmodelbouw Federatie - ANSF.

Aangesloten bi j de Nederlandse Verenig ing van Modelbouwers - NVM
I BAN: NL87 I NGB 0002 395 61 5 t. n. v. Haagse Modelboot Club.

De statuten van de HMBC zi jn van internet te downloaden op
www. hmbc. nl/statuten. pdf

HMBC-bestuur:
Voorzitter: L.D.v.Dartel
Vice-voorzitter: W.A.Draaijer
Secretaris/penningm.: A.P.A.Ros
2e Penningmeester: A.K.den Dulk
Bestuursl id: J.J.Priem

HMBC-clublokalen:
Schependreef 1 8, 2542NX Den Haag
Madepolderweg 98, 2553EG Den Haag
Beide clublokalen hebben geen brieven-
bus.

HMBC-Postadres:
De Look 23
2635 GE Den Hoorn

HMBC-website:
www.hmbc.nl

HMBC-contributie 2021
De contributie per kalenderjaar
bedraagt € 45,-
Gezinsleden en
Juniorleden € 22,50
Inschri jfgeld € 2,50
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LID WORDEN
Men wordt l id van de HMBC als men
het inschri jfgeld plus de vereiste
contributie voor het lopende vereni-
gingsjaar heeft betaald.
Naam, adres en geboortedatum
dienen voor of bi j betaling te worden
opgegeven. Er worden geen
acceptgirokaarten meer gestuurd.
Men kan zich aanmelden bij de
secretaris van de HMBC: De Look 23,
2635 GE Den Hoorn ZH.
Hier kunnen ook aanmeldingskaarten
worden verkregen.

LID BLIJVEN
Wil men lid van de HMBC bli jven dan
betaalt men vóór 1 5 januari van het
nieuwe verenigingsjaar de contributie voor
dat jaar. De hoogte van de contributie
wordt jaarl i jks vastgesteld op de
Algemene Ledenvergadering.

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP
Wil men het l idmaatschap beëindigen, dan
dient men dit schriftel i jk of per email vóór
1 december aan het HMBC-secretariaat te
melden. E-mail: info@ hmbc.nl

WERFT NIEUWE LEDEN !

Voor aanmelding van een nieuw lid onderstaande kaart uitknippen (of kopiëren)
en in een voldoende gefrankeerde envelop sturen naar:
HMBC, De Look 23, 2635 GE Den Hoorn ZH of inleveren in het clublokaal.

Aanmelding HMBC-lidmaatschap

Ondergetekende wil l id worden van de Haagse Modelboot Club - HMBC.
Ik wacht met betalen tot ik uw nota heb ontvangen.

Naam:_______________________Telefoon:_________________________

Straat + huisnummer:____________________________________________

Postcode:______________Woonplaats:_____________________________

Geboortedatum:______________Email:_____________________________

Datum:________________Handtekening:
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DE ROERGANGER - 53e jaargang nr.4 - december 2021

In dit nummer

- HMBC-Clublokalen weer open
- Uitnodiging Algemene Ledenvergadering HMBC
- Contributie 2022
- Modelbouwshow Goes
- Geen deelname NVM Modelbouwdag

HMBC-Clublokalen weer open

De overheidsregels maken opening van onze clublokalen bij het
verschijnen van deze Roerganger nog mogeli jk. Ons clublokaal aan
Madestein is open op zondag en op woensdagmiddag tot 1 7.00 uur.
Ook in de winter. Het adres is Madepolderweg 98, 2553 EG Den
Haag. Houdt wel 1 ,5 meter afstand van elkaar!
Het clublokaal aan de Schependreef 1 8 is open op maandagmorgen
van 1 0.00 -1 2.00 uur.

HMBC-ledenbestand

Afgelopen maand hebben we als nieuw lid kunnen inschri jven:
J.C.Westerduin Rhonestroom 1 9 2721 CD Zoetermeer
"Welkom aan Boord!"

Helaas hebben de volgende leden hun lidmaatschap opgezegd:
Ernst Thiel Delft
Leen Knoester Scheveningen

Op de voorplaat

Regelmatig wordt er weer gevaren op de vijver van Madestein. Hier
het vrachtschip Bernina van Pim Lapaer.
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1 9 en 20 februari 2022

Contributie 2022

Het jaar is weer bijna voorbij . Een nieuw jaar staat te komen en dat
betekent dat het weer ti jd is om uw HMBC-contributie voor 2022 te
betalen.
De contributie voor 2022 bedraagt € 45,-
Juniorleden (tot 1 8 jaar) en gezinsleden betalen € 22,50.
U kunt uw contributie overmaken op bankrekening:
NL87 INGB 0002 395 61 5 t.n.v. Haagse Modelboot Club.
We sturen al jaren geen acceptgirokaarten meer rond. Betaal a.u.b.
via internetbankieren of met een eigen overschri jvingsformulier.
Kontant betalen kan ook bij de penningmeester.

In februari 2022 zal in twee
hallen van de Zeelandhallen de
Modelbouwshow.nl plaatsvinden.
De derde hal is voor ons helaas
niet beschikbaar vanwege de
opvang van asielzoekers.
Wij wil len ons weer inschri jven
voor deelname maar wil len wel
graag zo spoedig mogeli jk weten
wie er mee wil len gaan. .

Helaas weten we niet wat de COVID-regels tegen die ti jd zi jn.
Toch roepen wij U op om U aan te melden als U in principe mee wilt
gaan.
Stuur dan een email aan info@ hmbc.nl of meld U aan bij André Ros.

Geen HMBC-deelname aan NVM Modelbouwdag

Op de NVM-Modelbouwdag in Expo Houten op 1 1 december 2021
zal de HMBC niet aanwezig zi jn.
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UITNODIGING voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

van de Haagse Modelboot Club
op woensdag 26 januari 2022 (onder voorbehoud)

De volgens de statuten jaarl i jks te houden Algemene Ledenverga-
dering zal (onder voorbehoud) plaatsvinden op woensdag 26 januari
2022. Dit keer zal het een dubbele vergadering zijn, omdat de ALV in
2021 niet door kon gaan i.v.m.de corona maatregelen.
Aanvang 20.00 uur.
Plaats: HMBC-clublokaal aan de Schependreef 1 8 te Den Haag.

AGENDA
1 . Opening
2. Notulen vorige vergadering (29 januari 2020) Zie Roerganger 1 -

2020.
3. Verslag penningmeester over 2020 en 2021 / Financiëel

jaaroverzicht 2020 en 2021 .
4. Verslag kascontrole-commissie 2020 en 2021 .
5. Begroting 2021 en 2022. Voorgesteld wordt geld voor bepaalde

doeleinden te reserveren. Zie ook agendapunt 1 0.
6. Bestuursverkiezing.

De secretaris -penningmeester André Ros stelt zich niet
herkiesbaar.
De overige bestuursleden stellen zich wel herkiesbaar. Opgeven
van (tegen-)kandidaten voor de bestuursleden kan bij het huidige
bestuur.
Dit bestaat nu nog uit:

Voorzitter: Dennis van Dartel
Vice-voorzitter: Robin Draaijer
Secretaris-penningmeester: André Ros (aftredend)
Tweede penningmeester: Arie den Dulk
Bestuursl id: Joris Priem

We zoeken in ieder geval 1 nieuw bestuursl id.
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7. Verkiezing kascontrole-commissie 2022
Huidige commissie bestaat uit: Dick Berghout, Adam Louwen
(aftredend) en Douwe Cupedo (aftredend).

Er dienen 2 nieuwe leden gekozen te worden. Aanmelden kan bij
het huidige bestuur.

8. Lidmaatschap ANSF opzeggen?
9. Verkiezing HMBC-vertegenwoordigers 2022 bij de NVM en

eventueel de ANSF. Huidige vertegenwoordigers:
Voor de ANSF: Dennis van Dartel
Voor de NVM: André Ros

1 0. Voorstel oormerken huidig vermogen en besparing bij eventuele
sluiting clublokaal Schependreef.

1 1 . Aanpassen consumptie pri jzen.
1 2. Werkgroepen / Aktitviteiten 2022 / Bemanning clublokalen.
1 3. Rondvraag.
1 4. Sluiting.

Het financieel jaaroverzicht 2020 en 2021 , alsmede de begroting 2022
zullen in januari 2022 aan de leden ter beschikking worden gesteld.

Het doorgaan van de ALV op deze datum is uiterst onzeker. Hou de
website van de HMBC in de gaten voor eventuele wijzigingen.

Gezocht

Vrijwilliger voor in het HMBC-Bestuur

In verband met het aftreden van André Ros is het HMBC-bestuur op
zoek naar een nieuwe kandidaat voor in het HMBC-bestuur.
Wilt U bijdragen aan het goede reilen en zeilen van de vereniging
meld U dan aan voor een bestuursfunctie. De taakverdeling wordt in
onderl ing overleg binnen het bestuur geregeld.

Aanmelden kan bij één van de huidige bestuursleden of per email
naar info@ hmbc.nl




