
Verslag Algemene Ledenvergadering 

7 juli 2022 1900hrs – 2000hrs Zoom 

Aanwezig: 

 Marja Hoveling  ASA penningmeester 

 Rik van der Vaart  ASA secretaris 

 George Winderdal  Sunfish club 

 Clifford Rosa  Miniatuurboot club 

 Robin van Veghel WRCA 

 Ronneke Kats SYWA 

Afwezig: 

 Alvin Zievinger ASA voorzitter 

 Noor Derksen Kiters club 

 Edwin  SYWA 

 Beachcats rep 

 Anthony Haegendoorn 

  

Agenda 
A. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
B. Lopende zaken 
C. Nieuwe zaken 
D. Besluiten 
E. Rondvraag 

A. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Verslag van de vergadering is niet goedgekeurd want was niet rondgestuurd. Na deze 

meeting wordt dit verslag alsnog verstuurd ter inzage en feedback. 

B. Lopende zaken 

1. Voorstel vorige tijdens vorige ALV om 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar te komen is ingezet, 
doel is om zo clubs meer met elkaar in contact te brengen en houden. Hopelijk komt dat 
het zeilen op Aruba in het algemeen ten goede; 

2. Er zijn tot heden geen aanmeldingen binnengekomen voor de open solicitatie voor ASA-
penningmeester;  

3. Regatta: op 19de is de opening met lezing over Marine Parks, 20 en 21 augustus. ASA 
assisteert hiermee door het online betalen te faciliteren; Zie de regatta portal voor alle 
beschikbare informatie; 

4. Materiaalverdeling vwb motor van sywa aanpassen voor SSC, Alvin vraagt Edwin voor 
een herziend bedrag en adviseren gewoon als “materiaal” declareren. 

5. Beloftes van Tito om antwoord over of Noortje ontheffing krijgt voor cursus coaching; 

C. Nieuwe zaken 
1. Digicel gaat SYWA sponsoren en ARF, dit moet vorm gaan krijgen na de regatta; 
2. Mogelijkheden Kite schoolprojecten support door Digicel verkennen met Noor en Digicel, 

na regatta; 
3. Certificates voor zeilinstructeur; 



4. Opzetten beleid voor ongewenste intimiteiten voor bond; 
 

D. Besluiten 

Geen besluiten zijn genomen tijdens deze vergadering; 

 

E. Rondvraag 

1. Clifford ziet graag sail 2024 hier op aruba;  
2. Suggesties voor Regatta:  

a. George oppert dat er per club ook een volunteer mee kan lopen; 
b. George vindt dat er meer media moeten zijn; 
c. Ronneke geeft aan dat je in kanaal 23 moet komen; 
d. Clifford: bonaire regatta is helaas muriendo vanwege gebrek aan financiele steun 

van bonaire tourist org. 

Voorstel voor volgende ALV vergadering is 6 october 1900hrs – 2000hrs locatie ntb, 
uitnodiging wordt per outlook verstuurt ter bevestiging; 


