Beknopt overzicht besluiten/ afspraken, Algemene Ledenvergadering KO 16m2
Locatie
: Hotel Café Restaurant Heineke, Oud Loosdrecht.
Datum
: 27 januari 2013
Aanwezig
: 29 leden
Afwezig met bericht: H. Blauw, S. van Westerop, H. Gillisen, G. de Vries, P. Lanser, P. de Groot, W.
Wind, J. Busbroek, J. Somers, G. Spaargaren, J. de Haan, O. Böhmer, L. Timmermans, J. Kuin
Punten
Agenda

Actie

Besluiten / afspraken
Opening vergadering
De voorzitter, dhr. P. Mooyman, opent de vergadering en heet de leden hartelijk
welkom.
Hij vermeldt de leden die zich voor de ALV hebben afgemeld.

1.

2.

3.

Bestuur

Vaststellen agenda
 Agendapunt 5: “Jaarverslag voorlezen” wijzigen in “hoofdzaken uit jaarverslag
belichten” door voorzitter
 Toevoegen agendapunt: inventarisatie deelnemers PIP
Ingekomen post
Brief dhr. C. van Rijn wordt door de voorzitter als volgt beantwoord:
 Vraag over termijn m.b.t. inzage jaarverslag 2012 , financieel jaarverslag,
notulen ALV 2012.
Voorzitter leest “ Statuten artikel 7” voor: Het bestuur brengt op een algemene
ledenvergadering binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar zijn
jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en staat van baten
en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar
gevoerd beleid. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en
verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 Opmerking over kwaliteit website.
Voorzitter: Website behoeft aandacht. De NK 2013 wordt integraal opgenomen
bij de website www.16m2.nl Een tekort aan mankracht bemoeilijkt het
aanpassen van de website. Voorzitter roept leden op zich aan te melden.
 Ontbrekende stukken voor vergadering certificaathouders bij agenda ALV
2013.
Voorzitter: Watersportverbond heeft besloten deze vergadering later in het jaar
te houden. Hierover heeft het bestuur de leden op 20 januari jl. per mail en via
de website geïnformeerd.
 Voorzitter over toezegging bestuur m.b.t. verspreiden verslagen: Jaarverslag
2012 en concept-notulen ALV 2013 worden op de website geplaatst.
*Brief van dhr. E. Krens en dhr. L. Willemsen
*Brief van dhr. J. de Haan met de mededeling dat hij zich aansluit bij de brief van
dhr. E. Krens en dhr. L. Willemsen
*Brief dhr. B. van Rooijen
Vanwege de (gedeeltelijke) overlap in de brieven worden ze gebundeld en als volgt
beantwoord:
 Bestuur benadrukt het belang van het Watersportverbond en de noodzaak dat
zij verantwoordelijk zijn voor de klassenvoorschriften en de meetbrieven
uitgeven. Dit is noodzakelijk om aan wedstrijden te kunnen deelnemen.
KWNW voert veel acties uit, is niet altijd zichtbaar voor leden. KNWV heeft
verbeteringsproces ingezet waarvan al diverse tekenen zichtbaar.
 KNWB heeft in jan. 2013 per mail meegedeeld strakker toezicht te houden op
wijze besluitvorming vergadering certificaathouders. Aanleiding:
onregelmatigheden binnen een andere KO. Verantwoordelijkheid vergadering
certificaathouders ligt bij KNWV. ( Zie Reglement voor Klassenorganisaties
artikel 4)
 T.a.v. voorstel “ meetbrieflicentie blijft geldig tot tegendeel is bewezen, bijv. in
geval van paar jaar onderbreking wedstrijdzeilen”:
Besluit ALV: Voorstel wordt niet voorgelegd aan KNWV; is nadelig voor grote
groep zeilers. De booteigenaar is te allen tijde verantwoordelijk voor het
voldoen aan de klassevoorschriften.

Goedkeuren verslag ALV 29 jan. 2012
Dhr. Willemsen: Refereert naar zijn punt bij de rondvraag over voorbereidende teksten
voor vergadering meetbriefhouders. In verslag ontbreekt toezegging bestuur dat de
tekst verstrekt zou worden.
Volgens de voorzitter was dat nog niet gebeurd.

4.

Verslag wordt door de ALV goedgekeurd.
Bestuursmutaties:
a. Wedstrijdcommissaris; Bestuur draagt dhr. Rien den Oudsten voor.
 Bestuursvoordracht van dhr. den Oudsten wordt met applaus bekrachtigd.

5.

b. PR en Publiciteit; aftredend Jan-Willem Lanser
De voorzitter bedankt dhr. Lanser voor zijn inspanningen voor de KO 16m2 en
complimenteert hem voor zijn enthousiasmerende mails voor deelname wedstrijden.
Dhr. Lanser spreekt dank uit voor vertrouwen van leden gedurende zes jaar
bestuurslidmaatschap.
Voorzitter: Bestuur heeft, na veel inspanningen, geen kandidaat voor deze
bestuursfunctie kunnen vinden. Voorzitter roept belangstellende leden op zich te
melden voor bestuursfunctie of ondersteuning bestuur.

Hr. v. Rijn
Hr.
Dalmolen
Bestuur

6.

7.

hr. Krens
KC

c. Ondersteuning bestuur door leden
Voorzitter vraagt ondersteuning voor:
 Website: dhr. C. van Rijn biedt zich aan
 Organisatie NK: dhr. B. Dalmolen biedt zich aan
 PR, publiciteit: Nog geen aanmelding
Voorstel dhr. Dalmolen: Plaats lijst met acties / klussen waarvoor leden zich kunnen
aanmelden op de website.
Jaarverslag 2012
Voorzitter geeft een samenvatting van het verslag. De penningmeester leest zijn deel
integraal voor.
N.a.v. voorstel dhr. T. den Oudsten: “ Betalingen lidmaatschapsgeld via automatische
incasso. Wanneer hiervoor geen toestemming wordt gegeven wordt het bedrag met
€10,- verhoogd”. Penningmeester handhaaft huidige werkwijze omdat automatische
incasso nog bewerkelijker is.
Voorzitter benadrukt de enorme inspanningen van de penningmeester om
achterstallige contributie te innen.
Financiën
a. Financieel jaarverslag 2012
N.a.v.:
 Vraag dhr. Klapwijk: Hij mist in jaarverslag €700,- kosten PIP.
Penningmeester: Rekening nog niet ontvangen, bedrag staat als “ nog te
betalen rekening” opgenomen voor 2013.
 Twee advertenties in N+P niet betaald; betalingsherinneringen twee maal
verstuurd.
 Vraag dhr. van der Brekel: Hij mist specificatie bij “post in” en “post uit”.
Penningmeester: overzicht is te uitgebreid om als bijlage toe te voegen, hij
overhandigt dhr. Van der Brekel ter plekke de specificaties ter inzage.
b. Financieel verslag 2012 door kascommissie / decharge bestuur
Dhr. Krens doet verslag, mede namens dhr. de Haan: Specificatie ter waarde van
€285,- niet terug te vinden in de boeken. Wellicht nog erfenis uit boekjaar 2010 of
2011.
Kascommissie complimenteert de penningmeester en adviseert de ALV decharge te
verlenen aan het bestuur. ALV verleent decharge aan bestuur.
Opmerking: Brief kascommissie behoeft aanpassing. “Decharge penningmeester “
wijzigen in “decharge bestuur”.
c. Begroting 2013
Penningmeester heeft begroting opgesteld. Hij is vergeten deze te kopiëren voor de
leden. Gezien vertrouwen in penningmeester keurt de ALV de begroting 2013 goed.
Leden kunnen het financieel verslag bij de penningmeester opvragen.

8.
1. 8

9.
2.
hr. den
Oudsten

Samenstelling kascommissie 2013
Voorzitter KC-2012, dhr. J. de Haan, is aftredend. Dhr. E. Krens, wordt voorgedragen
tot voorzitter KC 2013. Leden akkoord
Reservelid KC-2012, dhr. J. Kuin, wordt voorgedragen tot lid KC 2013. Leden akkoord.
Benoemen reservelid KC 2013: Dhr. Krens deelt namens dhr. J. de Haan mee dat
deze zich hiervoor beschikbaar stelt. Leden akkoord.
Wedstrijdcommissie
Terugblik 2012: Is reeds bij jaarverslag 2012 behandeld.
Presentatie “Concept wedstrijdkalender 2013” door dhr. den Oudsten
 Wijziging “ Kaagweekend” 13-17 juli in 11 t/m 14 juli
 Wijziging “ Midwinter Kralingen” 14-15 dec. in 7 – 8 dec.
 Besluit ALV na afweging aantal voorstellen betr. Seizoensfinale 5-6 okt.: dhr.
den Oudsten benadert hiervoor zeilvereniging Gaastmeer. Optie twee:
Schildmeer
NK 2013 / 2014
 NK 2013 bij KWVL te Loosdrecht ( is reeds vastgelegd)
 NK 2014 te Sloten ( is reeds vastgelegd)

hr. den
Oudsten

10.

11.

Overig vanuit de ledenvergadering

Voorstel van dhr. Dijkstra om de Seizoensfinale een weekend eerder op
Belterwiede te houden: dit is geen optie omdat er dan drie weekenden
achtereen wedstrijden gepland zijn.
De wedstrijdcommissaris bepaalt z.s.m. waar de seizoensfinale wordt
gevaren.
 Dhr. L. Baas: Is sinds kort wedstrijdcommissaris van Elfhoeven te Reeuwijk.
Probeert impuls te geven voor meer deelname 16m2.
 Dhr. L. Willemsen: Stelt voor om Midwinterwedstrijden 2014 op andere locatie
dan Kralingen of Nieuwkoop te houden. Opteert voor Loosdrecht of een
vereniging in het Noorden. Wedstrijdcommissaris neemt het mee in de
overwegingen.
Inventarisatie deelname PIP
De wedstrijdcommissaris inventariseert de deelnemers en stelt de lijst samen.
Technische commissie
Terugblik 2012 door voorzitter TC, dhr. Geelkerken
In 2012 heeft aantal aanpassingen in Klassenvoorschriften plaatsgevonden. Hiermee
is bereikt dat de boten tijdens de NK 2012 voldeden aan eisen betreffende gewicht.
Discussie over mogelijke aanpassingen in Klassenvoorschriften 16m2.
De voorzitter benadrukt dat de discussie bedoeld is om de meningen van de leden te
inventariseren. Besluiten worden pas genomen tijdens de komende vergadering van
certificaathouders onder voorzitterschap en verantwoordelijkheid van het KNWV.

Bestuur
TC

Actiepunten, meningen na uitgebreide discussie over de Klassenvoorschriften:
 Dhr. Willemsen ziet graag vermeld in Klassenvoorschriften dat
“ halshoek direct bevestigd wordt aan zeilbevestigingspunt”
 In Meetbriefhoudersvergadering 2012 is beslissing genomen over anker.
Nu toevoegen: anker mag aan boord met maximum gewicht van 8 kg.
( 8 kg. maakt geen deel uit van 380 kg. minimum gewicht boot.)
 Vlonders, ook als ze zijn vastgeschroefd, worden niet meegewogen bij
vaststellen gewicht boot.
 Voorstel TC om bij “ Vlonder van mahonie of multiplex 15 mm” achter multiplex
een komma plaatsen. Hierdoor is 15 mm op beide houtsoorten van
toepassing.
 Bij polsen meningen tussen optie 1: “ Vlonders van massief hout of multiplex,
15 mm” of optie 2 “ Vlonders mahonie of multiplex, 15 mm” is de meerderheid
voor de optie 1.

12.

13.

14.

15.

T.a.v. betimmering tussen wrang 2 en wrang 6 wordt geopteerd om dit
gedurende een jaar vrij te laten. In die tijd richt de TC zich op een studie naar
een concreet plan. Voorstel vanuit de ALV: certificaathouders fotograferen
betimmering eigen boot, sturen foto naar TC ter ondersteuning studie.
Uiteraard op vrijwillige basis.
 Voorstel dhr. S. van der Zee: Ballast moet op dezelfde positie blijven. Verbied
balsahout bij romp, dek en kiel.
 Dhr. L. Willemsen adviseert bestuur om ondersteuning te vragen voor
opstellen teksten betreffende aanpassing klassenvoorschriften. Dhr. K. van
Weringh en dhr. C. ’t Hoen sr. zijn hiertoe volgens dhr. Willemsen bereid.
Stand van zaken website in combinatie N+P
Is reeds aan de orde geweest bij agendapunt 3 bij het bespreken van de brief van dhr.
C. van Rijn.
Uitreiking Jaarprijs
De voorzitter feliciteert dhr. B. Mandemaker met de welverdiende jaarprijs en
overhandigt hem, naast de traditionele beker, een boek en een prachtige bos
bloemen.
Rondvraag
 Dhr. R. Klapwijk informeert of de KO 16m2 dit jaar is vertegenwoordigd op
Boot Holland. De voorzitter geeft aan dat dit op de planning staat en dat er
momenteel druk wordt gewerkt aan de organisatie ervan.
 Dhr. R. Klapwijk informeert naar de stand van zaken rondom sponsoring door
Gull. De voorzitter deelt mee dat Gull failliet is en dat hij contact zoekt met
Gaastra.
Sluiting
De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de
vergadering.

