sinds 1931

Verslag van ledenvergadering
Plaats

: Loosdrecht, 23 februari 2008

Tijd

: 14.00 uur tot 16.30 uur

Aanwezig
Afwezig m.k.

: voltallige bestuur en 20 leden
: H. Numan, H. van Dalen, S. Schukken, R. Klapwijk, A. Kort, T. Visser, P.
Mooyman, T. Scharleman, H. Stoffers, J. ’t Hoen S. van der Meer, G.
Geelkerken, E. Krens, T. den Oudsten, M. Heerlien, W. Cuperus, J. Jongsma

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 op 11 maart 2007 en extra
ledenvergadering te Joure op 17 november 2007, worden vastgesteld.
3. VASTSTELLEN VAN DE AGENDA
De agenda wordt vastgesteld. Punt 12 vervalt: bestuursleden zijn voor 3 jaar gekozen
en niet jaarlijks herkiesbaar.
4. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
-De vz noemt de namen op van de leden die zich hebben afgemeld met
kennisgeving.
- De leden worden getrakteerd op taart vanwege het 50-jarig bestaan van de KO.
- Het Watersportverbond heeft een reactie gestuurd op de brief van Siebe van de
Zee betreffende artikel 2.5. Ook heeft het Verbond een folder gestuurd met het
cursusaanbod 2008.
- De Hendrik Bulthuisgroep heeft een brief geschreven over de Noordelijke
Kampioenschappen, vroeger NNWB. Deze brief wordt behandeld bij punt 17: WVTTK.
- Het Nautisch Evenementenbureau heeft de brochure “Zeilevenementen en
arrangementen” gestuurd.
- De herziene uitspraak protest NK 2007 van de protestcommissie is binnen.
5. JAARVERSLAG N&P
Aangezien er geen N&P is uitgekomen in januari en februari kunnen de verslagen van
de commissies terplekke worden ingelezen door de aanwezigen.
Coen van Beek licht zijn verslag mondeling toe: bedankt iedereen voor de
ingezonden stukken. Het waren er dit jaar veel! Coen hoopt dit jaar zijn accenten te
kunnen verleggen richting wedstrijdactiviteiten. Ideeën zijn welkom! De eerste N&P

komt halverwege maart uit. De overige data worden bepaald in overeenstemming
met Pieter Lanser.
-de N&P wordt pas op de site gezet als de papieren versie is verstuurd. Reden van
deze vertraging is dat de N&P niet veel meerwaarde heeft als alle info al op de site
staat en dat is jammer. Belangrijke en of korte termijn informatie komt uiteraard op de
site te staan.
-Bert Dalmolen geeft aan dat hij geen belang heeft bij een papieren N&P. Is het een
idee om via een log-in code de digitale N&P te kunnen lezen?
-De vz bedankt Coen voor zijn functie als redacteur.
6. A: de vz stelt voor om eerst het verslag van de Kascommissie te behandelen alvorens
over te gaan naar verslag Penningmeester.
Kascommissaris Ben van Rooijen leest het verslag voor en licht deze toe. De kas is
goedgekeurd, de aanbevelingen die naar voren zijn gekomen na constateren van
een aantal onvolkomenheden zijn te lezen in het verslag dat rouleert.
B: JAARVERSLAG PENNINGMEESTER + BEGROTING 2008
Het jaarverslag rouleert en Pieter licht e.e.a. toe.
Pieter geeft aan dat het gesprek met de kascommissie goed is verlopen en dat hij de
aanbevelingen overneemt. Het eerste jaar is voornamelijk een leerjaar geweest en
daar komt bij dat de overname van het penningmeesterschap halverwege het jaar
heeft plaatsgevonden en de strubbelingen met de bank ook zijn tijd heeft gekost.
-Jubileumboeken: er is nog een grote voorraad boeken. De waarde van de voorraad
boeken is in 2006 geschat op € 8000,- . Er werd in 2006 aangenomen dat de boeken
zouden worden verkocht. Dit is niet gebeurd. De boeken blijven na overleg, voor €
500,-- in de balans staan.
-Er ontstaat een discussie. Hoe staat dit in de boekhouding. Uitleg: het maken van het
boek heeft meer geld gekost dan uiteindelijk is begroot. Met het aandeel van de
Gasunie en het geld van de verkochte exemplaren, zijn de rekeningen voldaan. Alles
wat nu uit voorraad wordt verkocht is winst.
-Naar aanleiding van de discussie wil Wouter van Catz samen met Pieter naar het
boekhoudprogramma kijken. Wouter bedankt!
-verzoek aan deelnemers NK: het inschrijfgeld giraal over maken op de rekening van
de Postbank. Innen van contanten tijdens NK, heeft dit jaar veel tijd gekost. Klaas ’t
Hoen merkt op dat het geld soms ook terug wordt gestort omdat de
betalingsgegevens waarschijnlijk niet goed zijn ingevoerd.
-Alex Janssens heeft zich achter de schermen beziggehouden met verbeteren en
uitbreiden van de 16m2-website m.b.v. een SQL programma. Het programma
verkeert nog in de testfase.
-Jan Willem Lanser vraagt aan Pieter hoe vaak de site gemiddeld per dag wordt
bezocht: 100 stuks.
-Edwin Tijsterman heeft n.a.v. het verslag nog een opmerking: de TC heeft zeer sober
vergaderd. In het verslag staat dat het vergaderbudget is overschreden mede door
de strubbelingen in de TC. Er wordt besloten om het woord TC uit het verslag te halen.
-Het bestuur stelt voor om het lidmaatschap met € 5.00 te verhogen. Akkoord.
-Yves Krimpenfort merkt op dat de PIP 1x in de begroting staat terwijl die 2 wordt
verzeild. Pieter maakt hier notitie van.
-Edwin Tijsterman vindt het storend dat er steeds een pop-up verschijnt als je de site
bezoekt. Is dit op te lossen? Door bijv. veranderen van provider of door meer geld in
de site te steken. Pieter meldt dat de pop up kan worden onderdrukt via een knopje
op de werkbalk en wil eventueel ook e.e.a. telefonisch uitleggen.
-dit jaar heeft er een opschoning plaatsgevonden in het ledenbestand. 126 leden
hebben het lidmaatschap over 2007 niet betaald. Na herinneringsbrief zijn hiervan 100
leden overgebleven. Deze kunnen niet zomaar worden verwijderd uit de lijst. Er wordt
besloten om nog een brief uit te doen. Het betreft waarschijnlijk “slapende leden” .
De brief kan bij de N&P in gevouwen.

Incasso is niet echt een optie. Een kwart van de leden wil hieraan meewerken, drie
kwart niet.
7. VERSLAG TC
Geert Geelkerken is op vakantie. Het verslag dat Harmen Bouwstra heeft gemaakt
van de meetbriefhouders vergadering 9 februari, is verslag TC.
8. VERSLAG BESTUUR
Francis Hartman heeft verslag gemaakt en dit rouleert.
9. VERSLAG WC
Rob heeft geen verslag gemaakt maar licht e.e.a. mondeling toe.
10. EVALUATIE JUB REGIO EN PIP
-Jan Willem: de regiofinale is verzeild op Reeuwijk. Er was een grote afvaardiging uit
het Noorden. Mooi evenement!
-PIP heeft niet plaatsgevonden in oktober. Reden is dat een 10-tal klassen nog
kampioenschappen moesten varen. PIP is verplaatst naar zaterdag 12 april 2008.
Vraag: waarom 1 dag? Er kwamen signalen, 2 dagen is te veel. Er worden die dag
drie wedstrijden of meer gezeild. De (tweede) PIP staat in oktober 2008 als weekend
gepland. Indien de voorkeur alsnog naar een weekend gaat, dan is dit mogelijk.
-20 x 20 wedstrijden: een uitstekend initiatief! Heeft geleidt tot centralisatie van
wedstrijden. Grote deelname, mede dankzij de inzet van de plassenvoogden!
De PIP en de Regiofinale zijn uit de 20 x 20 lijst gehaald. De Kaag is toegevoegd aan
de lijst. Jaap ’t Hoen gaat hiervoor deelnemers werven.
-Klaas ’t Hoen heeft de functie van regiovertegenwoordiger West van Lodewijk Baas
overgenomen. Bedankt!
-Wouter van Catz is plassenvoogd van Reeuwijk. Bedankt!
-Hans van Drunen merkt op dat de 20 x 20, buiten Sander Spannenburg om, een erg
Westerse aangelegenheid is.
Jan Willem heeft uitgerekend dat zeilers uit het Westen net zo vaak naar de
Noordelijke provincies gaan als de Noordelingen naar het Westen. Het verschil is erg
klein.
-de 20 x 20 poster is klaar en er zijn 250 exemplaren afgedrukt. Verzoek
regiovertegenwoordigers en leden: Posters meenemen en ophangen in clubhuizen,
paviljoens etc. Overige ideeën zijn welkom!
11. EVALUATIE NK 2007
Bestuur heeft NK Schildmeer geëvalueerd. Op zich prima georganiseerd op een paar
punten na.
-Bert Dalmolen stelt voor om de zeilaanwijzingen aan een nader onderzoek te
onderwerpen. Er stond bijvoorbeeld niet in welke startvlag werd gebruikt. En het
aantal te varen rondjes was niet bekend.
-Rob van Dijk reageert hierop: ISAF en Watersportverbond stellen de regels en zij
keuren de aanwijzingen goed. Maar, de opmerking wordt meegenomen door het
bestuur. Harmen Bouwstra geeft aan de in de bepalingen niet het aantal rondjes
staat, maar de tijd die voor een wedstrijd wordt uitgetrokken. 1 uur 15 minuten.
12. PR
Jan Willem heeft verschillende persberichten uitgedaan en de 16m2 is op
verschillende manieren gepromoot. Zie verder punt 10.
13. KASCONTROLE
zie punt 6A.
14. BENOEMING KASCOMMISSIE
Henk van Dalen verlaat de commissie

Ben van Rooijen (vz) en Elmer Schouten worden benoemd. Reserve: Wouter van Catz
15. AANWIJZING LOCATIE NK 2009
De Roermondse Roei- en Zeilverenining Maas en Roer bestaat in 2009 100 jaar. De
Limburgers zouden graag een NK willen organiseren, mede om dit heugelijke feit te
vieren. Elmer Schouten geeft een presentatie over wedstrijdwater in Roermond en
wordt hierin muzikaal bijgestaan door Peter Gommans.
De aanwezigen krijgen de gelegenheid om vragen te stellen.
- Lucas van den Brekel: het wedstrijdwater ligt niet vlakbij de haven. Hoe komen de
schepen daar? De schepen worden over de Maas naar de plas gesleept en blijven
daar liggen tot einde NK.
-Marte Glasbergen vraagt zich af of er genoeg steigers zijn en of aanleggen geen
problemen gaat geven bij draaien van de wind. Een ponton o.i.d. zou een oplossing
kunnen zijn.
-Hoe groot is het wedstrijdwater? Pieter Lanser en Rob van Dijk denken hierover
hardop na en menen dat de Oolderplas vergelijkbaar is met het Paterswoldsemeer,
echter zonder de eilandjes.
-Ben van Rooijen vraagt of er ook hoge golven staan als het hard waait, vanwege de
diepte (35m). Doordat het er diep is, staat er juist minder hoge golven.
-Klaas vraagt zich af hoe het zit met het wedstrijdcomité. Volgens Elmer wordt dit
goed geregeld. De voorzitter van Maas en Roer heeft dit ook toegezegd. Maas en
Roer denkt aan het ‘invliegen van’ iemand die ervaring heeft met een NK en deel wil
uitmaken van het comité.
-Harmen Bouwstra vraagt hoe het zit met kampeermogelijkheden en op welke manier
een bezoeker bij het wedstrijdwater komt. Er is voldoende en prima
kampeergelegenheid (incl. stroomvoorziening). Voorts zal er volgens Elmer voorzien
worden in voldoende pendelbootjes. De mogelijkheid bestaat ook om er met de auto
te komen.
-Suggestie: inzetten van een rondvaartboot voor de toeschouwers.
-De heer Lagerweij vraagt of de merktekens wel op hun positie blijven liggen
vanwege de diepte van de plas. Volgens Elmer geeft dit geen problemen.
-Bestuur geeft een positief advies mits het NK voldoet aan de gewenste kwaliteit.
Daar is het inmiddels van overtuigd. Aan de aanwezige leden wordt gevraagd wie
tegen dit NK is. Er wordt positief gereageerd en NK Roermond 2009 is voor akkoord.
NK 2008 Sneek
De WC heeft een voorstel/tekening van een nieuwe wedstrijdbaan uitgedeeld aan
de aanwezigen. Wil hierover graag goedkeuring. Wedstrijdleider van de KWS wenst
dat deze baan wordt gevaren tijdens het NK. Wil voorkomen dat er twee groepen
door elkaar gaan varen. Een deel van de baan is halve wind. Er is ooit afgesproken
om geen halve windse rakken te varen omdat het veld daardoor wordt uitgerekt.
Waarom nu wel op verzoek van KWS! KO is klant en bepaalt de baan.
voorstel: op en neer baan en bij de bovenboei een spreader. De leden zijn het
hiermee eens. Rob neemt hierover contact op met de KWS.
16. AANWIJZING LOCATIE REGIOFINALE 2007/2008
regio 2008: Paterswolde
regio 2009: optie Belterwiede. De vz heeft overleg gehad met de heer Bakker
(paviljoen) over een vordering van enkele jaren geleden. De heer Bakker zou een
brief schrijven waarin staat dat de vordering wordt ingetrokken echter de brief is nog
niet ontvangen. Harmen Bouwstra gaat informeren waar de brief blijft. Volgt.
17. WVTTK
-brief Hendrik Bulthuis roep over Noordelijke Kampioenschappen (voorheen NNWB)
de vz vraagt aan de vz HBG, Catrinus de Jong, of hij de brief wil toelichten.
De voorkeur van de HBG gaat uit naar het zeilen van de kampioenschappen met
andere klassen. De kampioenschappen zijn een beetje in het slop geraakt, zit in

negatieve spiraal. Wordt als stiefkindje behandeld. Vaak laat in het jaar gepland, na
nk, animo van zeilers is dan weg. Regio Noord wil een nieuwe start. Planning
Noordelijke Kampioenschappen: 14/15 juni op het Sneekermeer.
-de vz reageert hierop: ziet graag dat de Noord. Kamp. door KO wordt
georganiseerd. KO is niet gebonden aan Friesland en vindt dat er genoeg plassen zijn
in het Noorden waar de Kamp. verzeild kunnen worden. Vindt 12 deelnemende
boten niet blauwe wimpel waardig en hoopt op die manier meer boten aan de start
te krijgen.
-Jaap Kuin merkt op dat hij het prima vindt dat het groots in Friesland wordt
georganiseerd, maar Groningen en Drenthe maken ook deel uit van het Noorden en
er moet ook ruimte zijn om iets te organiseren op andere plassen in het Noorden. Past
misschien wel in de 20 x 20 wedstrijden.
-Harmen vraagt zich af of het voorstel om het zelf te organiseren als KO een kans van
slagen heeft. Er zijn evenementen genoeg, vindt dat het prima gaat zo. Men moet
zich niet blind staren op grote evenementen.
-vz: de discussie is helder. Afdeling Noord heeft beslist dat de Noord. Kamp. dit jaar
naar het Sneekermeer gaan. KO heeft hiervan geen schriftelijk bericht ontvangen.
Jan Willem zal de zeilers op de hoogte stellen van dit evenement en er reclame voor
maken.
Prijswinnaars
De winnaars van de 20 x 20 wedstrijden zijn Hans van Drunen en Stijn Hoogendoorn.
Sander Spannenburg krijgt de aanmoedigingsprijs vanwege de vele kilometers die hij
afgelopen seizoen heeft gereden om deel te nemen aan verschillende evenementen
in het land.
18. RONDVRAAG
-Wouter van Catz vraagt of er leden zijn die zich willen inschrijven voor het
Paasevenement 23 maart op Reeuwijk.
-Yves Krimpenfort vraagt aan Jan Willem hoe het is afgelopen met de enquete.
Jammer genoeg hebben maar 7 mensen teruggemaild.
19. SLUITING
Koos sluit om 16:30` uur de vergadering en dankt iedereen voor zijn of haar inbreng
en wenst een ieder wel thuis.
Tijd voor een drankje…..
Groningen, 26 februari 2008
Francis Hartman

