sinds 1931

Verslag van de ledenvergadering
Plaats

: Loosdrecht, 3 april 2005

Tijd

: 14.00 uur tot 16.00 uur

Aanwezig

: Koos Kuin, Siebe van der Zee, Ed Bok, Pieter Lanser, Rob van Dijk,
Theo Dik, Paulus Mooyman, Francis Hartman

Afwezig met
kennisgeving : Ruud Brouwer, familie Baas, familie den Oudsten, familie van der
Meer, fam Syperda, fam Koopmans, Arjen Kort,

1.

OPENING
Koos opent de vergadering, heet een ieder van harte welkom en spreekt
zijn dank uit aan iedereen die de moeite heeft genomen om te komen,
want de opkomst is minimaal.
Koos stelt voor om even stil te staan bij het overlijden van Desiree de Lang
en er wordt een minuut stilte in acht genomen.
Rob van Dijk wordt gefeliciteerd met de geboorte van dochter Kyra.

2.

VASTSTELLEN NOTULEN VORIGE VERGADERING
De notulen van de ledenvergadering die is gehouden op 17 oktober 2004
worden vastgesteld. De notulist wordt bedankt voor het schrijven van het
verslag.

3.

VASTSTELLEN AGENDA
De agenda wordt vastgesteld.

4.

INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
Er zijn geen ingekomen stukken.
Mededelingen:
Koos heeft de eer om de Klene Prijs uit te reiken namens het
Watersportverbond, aan de winnaars van de Klene Competitie: Pieter
Lanser en zijn bemanning Jan Willem Lanser. Proficiat!

5.

JAARVERSLAG 2004 BESTUUR
Omdat er geen kopieën zijn gemaakt, leest Koos het verslag voor met
aanvullend de mededeling dat dit verslag in de N&P zal worden
opgenomen.

6.

JAARREKENING
De penningmeester deelt de jaarrekening uit aan de leden en zij krijgen 5
minuten de gelegenheid om de rekening door te nemen. Er wordt een
vragenrondje ingelast en nadat de penningmeester een en ander heeft
toegelicht wordt de rekening goedgekeurd.

7.

VERSLAG KASCOMMISSIE
De kascontrole is uitgevoerd door Catherines de Jong en Theo Dik.

8.

BEGROTING 2005
De begroting wordt uitgedeeld aan de leden. Alle leden gaan akkoord
met de begroting nadat een en ander is toegelicht door de
penningmeester.

9.

VERKIEZING KASCOMMISSIE
Na overleg worden Catherines de Jong en Theo Dik tot kascommissie
benoemd voor het komende jaar. Optie reservepersoon kascommissie:
Jet Vissia. Jet heeft zich voor deze vergadering afgemeld en Francis
neemt contact met haar op om dit voorstel te bespreken.

10.

AFTREDEN SECRETARIS
De huidige secretaris, Ruud Brouwer heeft de vorige ledenvergadering te
kennen gegeven dat hij nog 1 jaar de functie van secretaris wil
uitoefenen. Het jaar is voorbij en Koos bedankt Ruud voor zijn inzet de
afgelopen jaren. Helaas was Ruud niet in de gelegenheid om de
vergadering bij te wonen.

11.

FUNCTIE SECRETARIS
Francis heeft te kennen gegeven dat zij de functie van secretaris wel op
zich wil nemen, samen met het penningmeesterschap. Koos heeft de
statuten nagekeken en het is mogelijk dat een bestuurslid een dubbele
functie uitoefent. Jan Willem merkt op: bij stemmen kan Francis maar 1
stem uitbrengen en geen 2. Alle aanwezigen gaan akkoord met de
benoeming van Francis.

12.

AANWIJZING SCHEPENCONTROLEURS
Teun Keessen, Simon van der Meer en Jacob van der Heide zijn
benoemd tot schepencontroleurs. In verband met het controleren van
de tuigen tijdens het NK, hebben zij een cursus “zeilmeting” gevolgd.
Examen volgt nog. Bij slagen zijn zij bevoegd om ook de zeilen van
andere klassen te meten.
Naar aanleiding van de tuigmeting heeft Teun zijn eigen tuig laten
meten en kwam tot een verrassende uitkomst. De fok voldeed niet aan
de officiële maten. Hij verwacht soortgelijke problemen bij de NK
tuigmeting.

Is het misschien een idee om verwachtte knelpunten in de N&P te laten
opnemen? Op welke manier moeten de zeilen worden gemerkt als ze
zijn goedgekeurd? Teun neemt deze vraag mee naar de volgende
bijeenkomst. Jan Willem merkt op dat zij destijds ook discussie hebben
gevoerd over het meten van zeilen in de schakelklasse. Hij oppert het
idee om het eerste jaar de zeilen te controleren als proef en dispensatie
te verlenen aan de eigenaar indien het zeil niet aan de
voorgeschreven afmetingen voldoet. Een aantal leden zijn het hier niet
mee eens. Teun stelt voor om af en toe zeilen te controleren bij
evenementen. Hier wordt positief op gereageerd.
13.

WEDSTRIJDCOMMISSIE
Arjen Kort heeft zich beschikbaar gesteld als commissielid. De
wedstrijdcommissie bestaat nu uit drie personen: Rob van Dijk,Theo
Dik en Arjen Kort.

14.

TECHNISCHE COMMISSIE
Siebe heeft een verslag gemaakt en leest dit voor aan de leden. In
verband met het vertrek van Dre Veelenturf, wordt Simon van der Meer
benoemd tot nieuw lid van de Technische commissie. Koos bedankt
Dre Veelenturf voor zijn inzet. In het kader van rondhoutcontrole, met
name de mast, adviseert Siebe iedereen om artikel 2.5.3 en 2.2.2 goed
door te lezen!

15.

UITREIKING JAARPRIJZEN
Koos geeft het woord aan Rob (wedstrijkcommissie)voor het uitreiken
Van de jaarprijzen
De jaarprijzen 2005 gaan dit jaar naar:
Jaarprijs Noorden:
4426 Peter Syperda
Jaarprijs Westen:
4394 Geert Geelkerken
Aanstormend talent: 4336 Coen van Beek
Zeiler van het jaar:
4351 Rob Klein
Pech prijs:
4149 Jeroen de Groot
De prijzen kunnen niet worden uitgereikt omdat deze nog bij Rob thuis
liggen. Excuses hiervoor. Nou valt er ook niet veel uit te reiken; Coen
van Beek is als enige prijswinnaar naar Loosdrecht gekomen om zijn prijs
in ontvangst te nemen. De prijzen worden via de post naar de winnaars
verstuurd.

16.

AANWIJZING LOCATIE NK 2007
NK 2007: optie Beulaker. Afhankelijk van de kwaliteit en de prijs en
het comité. De knelpunten zijn bekend, het is mooi wedstrijdwater.
Volgt.

17.

AANWIJZING LOCATIE REGIOFINALE 2007
Westen: locatie is nog onbekend.

18.

VERSLAG JUBILEUMCOMMISSIE I.O.

