sinds 1931

Verslag van ledenvergadering
Plaats

: Loosdrecht, 8 maart 2009

Tijd

: 14.00 uur tot 16.30 uur

Aanwezig
Afwezig m.k.

: 29 personen inclusief bestuursleden
: Peter Fromberg, Alex Janssens, Koos Kuin, Wouter van Catz, Sjaak Weststrate,
Jan van der Meer, Theo Dik, Gerben Spaargaren, Lucas van den Brekel, R.
Klapwijk, A. Kort, T. Visser, P. Mooyman, E. Krens, M. Heerlien, W. Cuperus,

1. OPENING
Vz Koos Kuin excuseert zich, vanwege zijn vakantie. Pieter Lanser neemt het
voorzitterschap waar en vraagt of dit geaccepteerd wordt door de aanwezige
leden. Vervolgens opent de vz de vergadering en heet iedereen welkom en stelt voor
om even stil te staan bij de mensen die ons ontvallen zijn het afgelopen jaar.
2. VASTSTELLEN NOTULEN VORIGE VERGADERING
De notulen van de ledenvergadering gehouden op 23 februari 2008 worden
vastgesteld.
* H. Bouwstra vraagt hoe het is afgelopen met punt6: betaling van de contributie.
Antwoord penningmeester: na de herinnering hebben nog 30 leden de contributie
betaald.
*H. Bouwstra meldt dat de brief I.h.k.v. de regiofinale 2009, is verstrekt.
*H. Bouwstra deelt mee dat hij veel gaat varen dit jaar en dat meer zeilers dit van
plan zijn. Positief voor punt 10!
3. VASTSTELLEN VAN DE AGENDA
De agenda wordt vastgesteld.
4. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
-De secretaris noemt de namen op van de leden die zich hebben afgemeld met
kennisgeving.
-De voorzitter deelt mee dat iedereen om 3 uur een consumptie krijgt aangeboden
door de Klassenorganisatie.
5. JAARVERSLAG N&P
Coen van Beek licht zijn verslag mondeling toe: bedankt iedereen voor de
ingezonden stukken.
* In 2008 is de N&P 1 keer minder verschenen.
*Er is gekozen voor een andere manier van drukken. Qua kostenplaatje is die een
positieve verandering.

6. FINANCIEN
Kopieën van de verslagen zijn aanwezig en een ieder kan deze inzien.
A: Jaarverslag penningmeester
De penningmeester licht e.e.a. toe over de financiën.
*Dit jaar is geld overgehouden: de N&P is 1 keer minder is uitgekomen in 2008, er is iets
geld overgehouden aan het NK en dankzij een donatie van de opgeheven Mum 30
Klasse.
*geen tegenvallers in 2008.
De aanwezigen krijgen de gelegenheid om vragen te stellen.
*Elmer Schouten vraagt of het ook een optie is om het gereserveerde geld een jaar
vast te leggen (meer rente). En vindt dat er voor een systematische reservering moet
worden gekozen voor het jubileum fonds. Feestjes kosten geld, sparen is noodzakelijk.
Het sparen moet een doel hebben. De penningmeester kan zich hierin vinden, maar
merkt op dat de inkomsten jaarlijks, erg wisselend zijn.
*Taco den Oudsten vindt het jammer dat er dit jaar geen geld wordt gereserveerd
voor het jub. Fonds. Pieter merkt op dat het KO vermogen niet sky high moet worden.
(fiscusverhaal).
*Jaap Kuin stelt voor dat het bestuur kritisch naar de kosten gaat kijken e.e.a. helder
krijgt. Lodewijk Baas beaamt dit en vindt dat de Jubileumsituatie een agendapunt
moet zijn op de komende vergadering en ledenvergadering.
*Jaap Kuin vraagt zich af of het beleid is van de KO om geld over te houden aan een
NK. Pieter Lanser geeft aan de er ieder jaar een inschatting moet worden gemaakt
van het aantal deelnemers. Aan de hand daarvan kan een begroting worden
opgesteld. Dit is lastig, vandaar het verschil. NK is kostenneutraal.
*Dit jaar kost NK de KO nul euro aangezien de inschrijfgelden direct naar Roer en
Maas gaan.
Voetnoot: KO is risicodrager tot €1000,00. Indien Maas en Roer een financieel
probleem heeft is zij risicodrager voor 75% en KO voor 25% (tot €1000.00). Indien het
NK een positief resultaat oplevert int KO hiervan 25%. Opmerking:Maas en Roer wil er
niets aan verdienen! Wil graag afsluiten op nul en dat de deelnemers van alles
kunnen profiteren.
*Jan de Haan vindt dat de porto kosten van het clubblad erg hoog zijn. Is het een
idee om de N&P digitaal te leveren middels een link. Het geld wat men uitspaart kan
dan in het jub. Fonds. Bestuur wil dit gaan onderzoeken. N&P is altijd bindende factor
geweest.
B:KASCIE
*Ben van Rooijen en Wouter van Catz hebben een verslag opgesteld en Ben leest dit
voor.
Kascommissie, bedankt voor de inzet!
C: BEGROTING 2009
De penningmeester leest de begroting voor en geeft toelichting.
7. VERSLAG TC
Geert Geelkerken (vz TC) doet mondeling verslag.
*TC-vergaderingen waren succesvol, de nieuwe/gewijzigde klassenvoorschriften
staan op papier en zijn behandeld.
*Huiswerk tC komende periode is het punt: zeilklaar gewicht. Volgend jaar zal een
voorstel klaarliggen.
*Het verbond wil naar standaard klassenvoorschriften. Hiervan is een format in de
maak. Afwachten.
*Vz TC deelt mee dat de samenstelling van de TC gaat veranderen. Edwin Tijsterman
en Simon van der Meer hebben te kennen gegeven dat zij zich terugtreden uit de TC.
De voorzitter bedankt beide heren middels een slijtersbon, voor hun vele jaren inzet
met daarin grote klussen die geklaard zijn. Simon krijgt zijn bon via de TNT.
Nils Spliethoff en Sander Spannenburg zijn bereid gevonden om de plaatsen in te

nemen en vz TC heet de heren van harte welkom in de TC.
*Klaas ’t Hoen wil graag een opmerking plaatsen bij het punt “zeilklaar gewicht”: Er is
op Nieuwkoop gemeten, waarom weet TC nog niet wat ze wil en hoe ze hier
tegenover staat? Vz antwoordt dat er tot nu toe te weinig boten zijn gemeten: 36 is te
weinig van de 150 die er zijn (meetbriefhouders). Vraag rijst bij welk evenement er
nogmaals moet worden gemeten. Het moet van te voren worden aangekondigd. In
ieder geval na het NK. Voorstel locatie en datum volgt.
8. VERSLAG BESTUUR
Francis Hartman heeft verslag gemaakt. Verslag is te lezen op de website.
9. VERSLAG WC
Rob heeft verslag gemaakt en het verslag is te lezen op de website.
10. EVALUATIE REGIOFINALE, PIP en 20 x 20
*Regiofinale is verzeild op het Paterswoldse meer. 23 deelnemers aan de start.
Lodewijk Baas merkt op dat het alles prima was georganiseerd. Tot aan het ontbijtje
toe de volgende ochtend! De combinatie met de 12 voets jollen is prima verlopen.
*PIP
IN 2008 waren er 18 inschrijvingen echter de PIP heeft niet plaatsgevonden. Door te
harde wind kon er niet worden gevaren. Leerpunt: PIP niet meer op 1 dag plannen,
altijd een weekend. Anders teveel risico dat er niet gevaren wordt door bijv. te harde
wind. De PIP 2009 zal op 18 en 19 april worden verzeild (Vrijbuiter) en er hebben zich
inmiddels 20 deelnemers gemeld. Jan Willem vraagt de aanwezigen of zij hun boot
ter beschikking willen stellen tijdens dit evenement.
*In overleg met het Verbond, zal de PIP standaard op het weekend halverwege april
worden gezeild. Indien Pasen in dit weekend valt, dan staat de PIP een week later
gepland. 1 x in de 4 jaar worden de Olympische zeilers uitgenodigd.
Thom vd Pol vraagt zich af of het bestuur nog steeds van mening is om de trapeze
niet te gebruiken tijdens de PIP. Geert Geelkerken meldt dat het erg risicovol blijft en
erg link is. Sommige kampioenen zijn niet gewend om met een fokkenist te varen, laat
staan 1 in de trapeze.
*deelname aan 20 x 20 wedstrijden is in vergelijking met 2007, iets teruggenomen. De
winnaar van de 20 x 20 2008 is Ewoud Krens. Helaas kan Ewoud de beker niet in
ontvangst nemen omdat hij niet aanwezig is.
*op de website staat de wedstrijdkalender 2009 en daarbij de 20 x 20 wedstrijden.
*Jan Willem Lanser vraagt aan vz Bulthuisgroep (Catrinus de Jong) hoe het met de
wedstrijden in Friesland staat. Volgens Catrinus loopt het niet lekker. Een vergadering
van de BHG volgt, een datum is nog niet bekend.
*Lodewijk Baas merkt op dat de Plassenvoogden niks van zich laten horen. Ook niet
als er een email naar toe wordt gestuurd.
11. EVALUATIE NK 2008
*wedstrijden waren goed.
*t.a.v. het walgebeuren is Sneek niet praktisch. Locatie op starteiland met daar de
moederschepen en het paviljoen aan de vaste wal, plus camping en bungalows.
*Paul de Groot merkt op dat het walgebeuren verbeterd kan worden als straks het
nieuwe Kielbootcentrum is geopend op het starteiland. Men kan als KO gebruik
maken van de faciliteiten. Bijv. BBQ, lunch, evt slaapgelegenheid. Is allemaal nog in
ontwikkeling.
*Probleem kan ook zijn dat mensen niet van hun moederschip afkomen om te
socializen.
*leerpunt: walgebeuren kan beter. Met name door hulp van de organiserende
vereniging.

12. BENOEMINGEN
Bestuur wordt herkozen voor 1 jaar. Er volgt een discussie: wanneer treden er nieuwe
bestuursleden toe. Waar staat dat het bestuur 1 jaar blijft zitten en waarom geen 3
jaar.
*Rob van Dijk treedt af als vz WC en is niet herkiesbaar.
Reinout Klapwijk is bereid om het voorzitterschap per direct over te nemen. Rob van
Dijk blijft beschikbaar als lid van de WC. Pieter Lanser bedankt Rob voor de jaren van
inzet en overhandigd Rob een slijtersbon.
*Het bestuur stelt voor om Reinout Klapwijk aan te nemen en wenst hem veel succes
met de functie van VZ WC.
*Het bestuur heeft kennisgenomen van het aftreden van Wietse Cuperus als
regiovertegenwoordiger Friesland. Een nieuwe kandidaat zal mogelijk volgen na BHG
vergadering.
13. PROMOTIE EN PR

14. BENOEMING KASCOMMISSIE
Ben van Rooijen (vz) verlaat de commissie.
Wouter van Catz VZ en Elmer Schouten worden benoemd. Reserve:
15. AANWIJZING LOCATIE NK 2009

16. AANWIJZING LOCATIE REGIOFINALE
17. WVTTK

18. RONDVRAAG
19. SLUITING
Groningen, 12 maart 2009
Francis Hartman

