NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 16m2 KLASSENORGANISATIE
Locatie : Hotel/Restaurant Heineke te Loosdrecht
Datum : zondag 30 januari 2011

1. OPENING (door Geert Geelkerken)
De voorzitter heet de aanwezig welkom.

2. VASTSTELLEN NOTULEN ALV 31 JANUARI 2010 (door Geert Geelkerken)
De notulen worden vastgesteld.

3. VASTSTELLEN AGENDA ALV 30 JANUARI 2011 (door Geert Geelkerken)
De agenda wordt vastgesteld.

4. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN (door Geert Geelkerken)
 Siebe van der Zee heeft zich ontfermd over 25 dozen archief. Waarvoor onze
hartelijke dank.
 Het is de bedoeling dat we onze meer dan 10 jaar oude website in 2011 gaan
vervangen door een nieuwer en hedendaagser exemplaar.

5. NIEUWS & PRAAT (door Coen van Beek)
Coen van Beek pleit voor een iets lagere frequentie van Nieuws & Praat (een uitgave per jaar
minder) en een hogere gewenste (foto-)kwaliteit van het nieuwsbulletin. De kosten blijven
dan ongeveer gelijk.
Hij vraagt langzaam uit te kijken naar een opvolger, ingaande begin 2012. Belangstellenden
kunnen overigens nu al gelijk lerenderwijs met hem meelopen.

6. FINANCIEN (door Jan-Willem Lanser)
a. Jaarverslag 2010 penningmeester
b. Verslag kascommissie 2010
c. Benoeming nieuwe kascommissie 2011 + reservelid
d. Begroting 2011
De penningmeester deelt mee dat, door persoonlijke omstandigheden, de laatste finesses
nog niet hebben plaatsgevonden. Het positief resultaat over 2010 bedraagt ergens tussen
€1.000 en €1.500.
De kascommissie stelt aan de ALV voor hem schriftelijk decharge te mogen verlenen
gedurende dit zeiljaar. Dat wordt akkoord bevonden.

7. TECHNISCHE COMMISSIE (door Geert Geelkerken)
De technische commissie zal puntsgewijs tekening en klassenvoorschriften tegen het daglicht
houden. Op teveel punten zit ‘mogelijke ruis’, ontstaan door de voortschrijdende factor ‘tijd’.
Bovendien wordt het grootzeil als proef, als experiment, als test, bij enkele zeilers een keer
voorzien van langere latten ten behoeve van een langere levensduur.
Pas bij de TC- / meetbriefhoudersvergadering begin 2012 zal hiervoor een definitief voorstel
ingediend worden. Verder komt er een voorstel om een dwarsmaat toe te voegen aan de
fok (hol, bol of recht?).
Tot slot vindt er een discussie plaats over het nut van de (stalen) borg als voorstag. Ook dit
zal dit jaar in de TC besproken worden.
8. WEDSTRIJDCOMMISSIE (door Reinout Klapwijk)
Reinout Klapwijk kijkt als wedstrijdvoorzitter terug op 2010 en blikt vooruit op 2011 middels
een professionele PowerPoint presentatie.
Het jaar 2011 zal in het teken staan van het 80-jarig jubileum. Op Paterswolde vinden deze
feestelijkheden plaats op 20, 21 en 22 mei. Het zou ontzettend mooi zijn om daar 80 boten
aan de start te hebben.
Ook het 50-jarig jubileum van de Primus Inter Pares komt ter sprake (9 en 10 april). Ook dit
zal extra aandacht krijgen.
Reinout houdt een inspirerend betoog over de NK Beulakerwiede (1-4 september) en over
SeizoensFinale (15 en 16 oktober in Friesland).
De ledenvergadering bedankt Reinout voor zijn enorme inzit. Hij heeft weer ongelooflijk veel
werk verricht waarvoor veel waardering!
9. BENOEMINGEN (nieuw bestuur)
 Aftredend en niet-herkiesbaar zijn: Geert Geelkerken (voorzitter), Jan-Willem Lanser
(penningmeester) en Paulus Mooyman (secretaris)
 M.b.t. voorzitter: Geert Geelkerken treedt af. De ledenvergadering gaat akkoord met de
benoeming van Paulus Mooyman tot voorzitter.
 M.b.t. penningmeester: We zoeken nog steeds een nieuwe penningmeester. Deze functie is
vacant en zal ad interim uitgeoefend blijven worden door Jan-Willem Lanser, die PR en
Publiciteit al onder zijn hoede heeft.
 M.b.t. secretaris: We zijn naarstig op zoek naar een secretaris.
Punten van zorg zijn: het updaten van het adressenbestand en de e-mailadressen, het
ledenbestand op de website, meetbrieven vs KO-leden naast elkaar leggen.
Het bestuur zal in 2011 verder bestaan uit: Geert Geelkerken (TC), Reinout Klapwijk (wedcie)
en Jan-Willem Lanser (PR/promotie)
10. RONDVRAAG / SLUITING / BORREL
Twee uur na aanvang wordt de vergadering gesloten en krijgt een ieder een drankje
aangeboden.
De 25 – 30 aanwezigen worden door de voorzitter hartelijk bedankt voor hun aanwezigheid
en inbreng!

