sinds 1931

Verslag van ledenvergadering
Plaats

: Loosdrecht, 11 maart 2007

Tijd

: 14.00 uur tot 16.30 uur

Aanwezig
Afwezig m.k.

: voltallige bestuur en 25 leden
:

1. OPENING
Koos opent de vergadering en heet iedereen welkom en stelt vervolgens 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 15 januari 2006 worden vastgesteld.
3. VASTSTELLEN VAN DE AGENDA
De agenda wordt vastgesteld
4. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
Koos leest de namen op van de leden die zich met kennisgeving hebben afgemeld.
Ingekomen stukken: Brief van Reinout Klapwijk met drietal discussiepunten: Worden
naar voren gebracht bij de desbetreffende punten.
Brief van Siebe van der Zee, namens klassencontroleurs en de technische commissie
over de twijfel aan het bestuur over verschil van opvatting m.b.t. klassenvoorschriften.
Brief van Bert Dalmolen over toepassing van kunststoffen. De brieven zijn door Koos
voorgedragen. Na het voorlezen van de brief van Siebe, volgt een discussie over het
onderwerp: het toepassen van kunststof in rondhouten. Discussie is samengevat door
Pieter. Zie bijlage. Naar aanleiding van de discussie is een drietal personen
aangesteld om e.e.a uit te zoeken en eventueel voor te dragen aan het
Watersportverbond. Personen zijn: Jaap ’t Hoen (via Klaas ’t Hoen). Bert Dalmolen en
Geert Geelkerken.
5. JAARVERSLAG 2006 TC
Verslag staat in de N&P van februari 2007

6. JAARVERSLAG 2006 WEDSTRIJDCIE
Verslag staat in de N&P van februari 2007
7. VERSLAG PENNINGMEESTER BEGROTING EN JAARREKENING
Francis heeft samen met Theo Dik de jaarrekening en de begroting gemaakt. Na de
vergadering is er gelegenheid om Francis vragen te stellen over de rekeningen. De
begroting wordt in de volgende N&P geplaatst.
8. VERSLAG N&P
Verslag staat in de N&P van februari 2007
9. VERSLAG BESTUUR
Verslag staat in de de N&P van februari 2007
10. EVALUATIE JUB REGIO EN PIP
Koos is lovend over de organisatie van het NK! Alles is prima verlopen en het was een
succes en een feest! Het jubileum was iets soberder: Minder sponsoren en een duur
maar prachtig boek!
Aangezien de discussie nogal wat tijd in beslag heeft genomen, verwijst Koos naar
het bestuursverslag waarin e.e.a. staat vermeldt. Punt PIP is terug te vinden bij WVTTK.
11. EVALUATIE NK 2006
12. WIJZIGINGEN BESTUUR
–Francis Hartman treedt af als penningmeester maar is herkiesbaar als secretaris.
–Pieter Lanser treedt af als redacteur maar is verkiesbaar als penningmeester.
–Jan Willem Lanser is verkiesbaar als bestuurslid met de portefeuille “Public Relations &
Publiciteit”.
–Coen van Beek is beschikbaar gevonden als redacteur N&P, maar zal geen deel
uitmaken van het bestuur.
–Koos Kuin is herkiesbaar als voorzitter.
–Rob van Dijk is herkiesbaar als voorzitter wedstrijdcie.
–Siebe van der Zee is herkiesbaar als voorzitter TC.
Wijzigingen worden voorgesteld aan de leden. Iedereen is het met de wijzigingen
eens. Jet Vissia vraagt zich af of zij zich kan onthouden van haar stem. Koos merkt op
dat dit alleen kan als er gestemd worden met briefjes, niet bij acclamatie.
13. KASCONTROLE
Theo Dik en Henk van Dalen hebben zich afgemeld. Henk heeft de kas op 27 februari
2007 gecontroleerd. Er waren geen afwijkingen.
14. BENOEMING KASCOMMISSIE
Nieuwe kascommissie: Henk van Dalen, Ben van Rooijen en Elmer Schouten (reserve).
15. AANWIJZING LOCATIE NK 2007/2008
Aanwijzing 2007: Schildmeer.
Optie: Friesland. Er volgt een discussie. Taco den Oudsten vraagt zich af waarom niet
op de Beulaker? Beulaker is in eerste instantie afgewezen vanwege de hoge
vraagprijs voor het organiseren van de wedstrijden. (> €3000). Of het niet mogelijk is
om daar een wedstrijdcomité naar toe te sturen? Harmen Bouwstra merkt op dat NK
Beulaker niet is uitgesloten alleen nu is het moment nog niet daar…. Sander
Spannenburg noemt Tjeukermeer als optie.
Discussiepunten Reinout: zeilklaar gewicht meten tijdens NK, d.w.z. boot met alles er
op en eraan, zoals het aan de wedstrijden deelneemt. Punt wordt voorgelegd aan
de technische commissie.
Andere punt is: zodanige indeling van groepswedstrijden en totale reeks, dat het voor

alle deelnemers zo lang mogelijk boeiend blijft. Zou het volgende te overwegen zijn?
1. Aftrekwedstrijd in de groepserie.
2. Aftrekwedstrijd in de opvolgende kampioenserie. Minimaal 2 wedstrijden op
zondag. Deze punten zijn op advies van de wedstrijdcie met een negatief advies
gehonoreerd, het bestuur heeft dit overgenomen.
16. AANWIJZING LOCATIE REGIOFINALE 2007/2008
2007:Reeuwijk
2008: Belterwiede
Er heeft een verschuiving van plaatsgevonden van aantal deelnemers per regio:
Friesland: 7
Limburg: 3
Westen: 5
Groningen: 4
Overijssel: 2
2 Wildcards: 1 winnaar regio en 1 winnaar NK.
Minimum van 2 deelnemers per regio. Maximum van 7.
5 rayons uitslag vorig jaar plus 1.
Kwalificerende wedstrijden voor eigen regio wordt in N&P opgenomen.
Discussiepunt Reinout: Of de mogelijkheid bestaat om er open wedstrijden van te
maken. Advies wedstrijdcommissie: Formule handhaven. Wel kwalificeren.
–Regiovertegenwoordigers: Groningen/Drenthe: Melle Heerlien, Friesland: aangezien
Marcel Vos geen lid meer is van de KO, dient er een opvolger te komen. Wordt aan
gewerkt. Overijssel: H. Bouwstra. Westen: Lodewijk Baas. Zuiden: Pieter Lanser
17. WVTTK
-Boot Holland was succes dit jaar. Standplaats was prima. Groot balkon met veel
andere wedstrijdklassen. Voorstel van Koos is om volgend jaar met twee boten te
staan, een oude en een nieuwe. De ruimte is aanwezig.
-Joost Aulbers en Pieter Bijnen willen zich inzetten voor behoud en opknappen van
oude zestienkwadraten. Zij zijn bezig om een groep op te richten voor liefhebbers van
“Oud hout” (werktitel van de club). Siebe heeft contact met de twee heren en legt
de ideeen uit: idee om naar Paterswolde te gaan en samen met de fam Helder
bootliefhebbers uit te nodigen onder het thema “oude boten”. Dit idee misschien
ook uitvoeren op de Kaag, samen met Ed Bok met als thema Kerkhoven en Jansma.
Koos oppert het idee om een groepje op te richten binnen de 162m2 KO: Kwadraat
Klassiek o.i.d. en dat er ook een persoon in het bestuur plaats neemt, met in zijn
portefeuille “Klassieke kwadraten”. Op deze manier blijft e.e.a. overzichtelijk en zijn er
financieel ook zaken mogelijk. Het is tevens de bedoeling dat er in de N&P ook
aandacht aan wordt geschonken.
–Jan Willem licht e.e.a. toe: hij heeft Yacht Vision benaderd voor promotie van de
16m2 Klasse tijdens de Paashaas te Reeuwijk. Er worden opnames gemaakt + een
sfeerverslag.
PIP: De deelname aan de PIP 2006 was een succes. Jan Willem stelt voor om de
kampioenen op dezelfde manier uit te nodigen, middels de poster. Jan Willem merkt
op dat de deelnemers aan de PIP 2006 het jammer vonden dat er na de wedstrijden
niets was georganiseerd. Voorstel is om na de wedstrijden bier en lekkere hapjes aan
te bieden. Jan Willem gaat middels PR het PIP evenement e.a. promoten.
20 x 20 competitie: Jan Willem heeft de 20 x 20 competitie opgesteld met als
doelstelling: om versnippering tegen te gaan en om meer dan 20 deelnemers te
scoren tijdens 20 specifieke “speerpunt” evenementen. Na onderzoek bleek dat 2/3
van de 160 zeilers aan 1 a 2 grote evenementen had deelgenomen. De zeilkalender
is samengesteld en verdeeld over de regio’s. De evenementen worden enkele weken
van tevoren bekend gemaakt middels mail. Jan Willem zou hierin graag een
coachende functie willen. Enkele belangrijke acties in het geheel zijn: De website
moet worden bijgehouden en de ranglijst aanvoerder + punten. Verder heeft Jan

Willem nog een aantal ideeën maar deze zijn nog niet ten uitvoer worden gebracht.
18. RONDVRAAG
*Hans van Drunen vraagt zich af wie hij moet benaderen als hij zijn mast ter meting wil
aanbieden. Antwoord: De heer Plaatje van het Watersportverbond.
*Wouter van de Catz merkt op dat in het kader van flexibiliteit, geen maximum aan
wedstrijden per dag te plannen tijdens een NK.
*Elmer Schouten: In 2009 bestaat Maas en Roer (Roermond) 100 jaar! Is het een idee
om daar de NK te zeilen? Voorstel: wedstrijdcommissie gaat kijkje nemen en komt met
advies. Elmer merkt op dat de kosten geen bezwaar hoeven te zijn en dat ze in het
Zuiden van feesten weten en er een spetterend NK willen organiseren.
*Ed Bok vraagt hoe het met de verkoop van de boeken gaat. De helft is nu verkocht.
Verkoop bij Datema gaat gestaag, maar loopt. Tijdens de beurzen worden de
boeken ook verkocht. Resultaat is goed. Nog wel ons best doen om voorraad boeken
te doen slenken…..
19. SLUITING
Koos sluit om 16:30` uur de vergadering en dankt iedereen voor zijn of haar inbreng.
Tijd voor een drankje…..
Groningen, 16 maart 2007
Francis Hartman
Bijlage door: Pieter Lanser

