Notulen Algemene Ledenvergadering 16m2 Klasse Organisatie, 1 februari 2015

Locatie
: Hotel Café Restaurant Heineke, Oud Loosdrecht.
Aanwezig
: 40 leden
Afwezig met bericht: dhr. M. Groen, Dhr. T. Kort, mevr. W. Boomsma, dhr. S. Weststrate, dhr. A. Kort,
dhr. R. de Jong, dhr. G. Spaargaren
Agenda
1.

Actie

Bestuur
2.

Besluiten / afspraken
Opening door voorzitter, vaststellen agenda, ingekomen post
Opening : De voorzitter, dhr. Mooyman, opent de vergadering en heet een
ieder welkom.
Vaststellen agenda: De agenda wordt vastgesteld.
Mededelingen :
 De voorzitter vermeldt de leden die met bericht afwezig zijn.
 M.b.t. de HISWA: Het Verbond heeft dit jaar extra aandacht
voor de wedstrijdklassen. De 16m2 KO wordt o.a.
vertegenwoordigd door dhr. S. van der Zee met een
klassieke boot en een ”nieuwe”, modern ingerichte
wedstrijdboot. Dhr. van der Zee informeert of er een
gegadigde is om zijn/haar wedstrijdboot beschikbaar te
stellen. Ook informeert hij naar belangstellenden voor
assistentie op de HISWA. Dhr. T. Keessen meldt zich
hiervoor aan.
 M.b.t. Boot Holland: Vindt het komend weekend plaats en
wordt geregeld door dhr. J. Klaver. Bezetting: dhr. en mevr.
van der Zee.
 Dhr. M. Heineke heeft de Maastrofee gewonnen vanwege
zijn activiteiten in de wedstrijdzeilerij op diverse niveaus. De
voorzitter acht dit een felicitatie waard.
 De nieuwe Statuten van de 16m2 KO zijn op de ALV in
2014 reeds behandeld, de komende week passeren ze bij
de notaris.
Standpunt bestuur inzake vervolg op schorsing dhr. B. Kramer n.a.v.
besluit Zeilraad
De voorzitter memoreert dat de schorsing door de Zeilraad van dhr. B.
Kramer is voortgevloeid uit een vervelend incident tijdens de NK 2014.
Dergelijke incidenten mogen niet in onze klasse plaatsvinden.
Op 26 november 2014 heeft de Zeilraad een verbod op deelname aan
wedstrijden opgelegd aan dhr. B. Kramer tot 26 november 2015.

3.

Bestuur,
wijzigen
notulen

Bestuursbesluit: De voorzitter deelt mee dat het bestuur heeft besloten dat
dhr. B. Kramer vanaf 26 november 2014 is geroyeerd als lid van de 16m2
KO. Dit is hem reeds telefonisch meegedeeld; hij legt zich bij het besluit
neer.
Mocht hij t.z.t. weer lid willen worden, kan hij zich bij het bestuur melden
doch niet voor 26 november 2015 als de schorsingsperiode van de Zeilraad
ten einde is.
Goedkeuren concept-notulen ALV d.d. 9 febr. 2014
Agendapunt 11, rondvraag: Dhr. de Haan geeft aan dat hij zijn opmerking
graag nader gespecificeerd wil zien. De opmerking wordt, met instemming
van de ALV, gewijzigd in: Dhr. J. de Haan geeft namens de zeilvereniging
ZVB aan dat zij een initiatief voor een NK 2016 op de Beulaker omarmt,
welke met applaus wordt ontvangen. De voorzitter geeft aan dat de ALV in
2014 inderdaad met instemming heeft gereageerd.
N.a.v. de notulen: dhr. S. van der Zee informeert of de schepenlijst op de
website kan worden geplaatst. De voorzitter bevestigt dit.
De opmerking van dhr. J. de Haan in acht genomen worden de notulen met
dank aan de secretaris gearresteerd.

Bestuursmutatie
Aftredend is de secretaris, mevr. F. Engels. De voorzitter bedankt haar voor
haar inzet. Als dank voor de inspanningen overhandigt de voorzitter haar
een cadeau en een bos bloemen.
Mevr. F. Engels bedankt de leden voor het in haar gestelde vertrouwen.
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Bestuur

5.

6.

Bestuur

Bestuur

De voorzitter deelt mee dat zich tot een dag voor de vergadering geen
kandidaten hebben gemeld voor deze functie. Het bestuur is nu zeer
verheugd te kunnen meedelen dat dhr. H. Bouwstra vandaag aanbood om
de functie op zich te nemen. Statutair is het niet mogelijk hem nu voor te
dragen aan de ALV omdat kandidaten veertien dagen voorafgaand aan de
ALV aan de leden kenbaar gemaakt moeten worden.
Daarom stelt het bestuur als tijdelijke oplossing voor dat de hr. P. de Groot
voor één jaar, naast het penningmeesterschap, formeel secretaris wordt.
Dhr. H. Bouwstra gaat binnen het bestuur als informele secretaris
functioneren en wordt op de ALV in 2016 als secretaris voorgedragen.
Het voorstel wordt met applaus bekrachtigd.
Jaarverslag 2014, 16m2 KO
De leden hebben het jaarverslag reeds toegestuurd gekregen via de e-mail
en via Nieuws & Praat. De voorzitter memoreert een aantal hoogtepunten
uit 2014.
Financiën
a. Financieel jaarverslag 2014
De penningmeester, dhr. P. de Groot, toont met een
PowerPointpresentatie het financieel jaarverslag. De 16m2 KO heeft het
boekjaar 2014 goed afgesloten. Bij de activa staat nog een post van
€1998,50 aan debiteuren open. Dit zijn contributies die nog niet zijn
voldaan. De overgang naar het digitale boekhoudsysteem van ECaptain, wat overigens zeer goed bevalt, is hier debet aan. De
penningmeester zal zich inzetten om de gelden alsnog gestort te
krijgen.
b. Verslag 2014 door kascommissie / decharge bestuur
De voorzitter van de kascommissie, dhr. J. Kuin, geeft aan dat een post
van €1724,- door problemen bij de overstap van ING naar RABO niet
controleerbaar was. Na het sluiten van de rekening bij ING, is er nog
een aantal betalingen op de ING rekening gedaan. Deze gelden zijn wel
doorgestort op de nieuwe Rabo rekening, maar er zijn tot op heden
geen afschriften van ING ontvangen.
De kascommissie stelt de ALV daarom voor om het bestuur onder
voorwaarde decharge te verlengen. Zij vraagt de penningmeester om
een poging te doen de bankafschriften alsnog boven tafel te krijgen en
deze vervolgens aan de kascommissie voor te leggen.
Er volgt een korte discussie over de vraag of het achterhalen van de
afschriften in verhouding staat tot de kosten per afschrift. De voorzitter,
dhr. P. Mooyman, geeft aan dat het 't meest zuiver is om de
administratie / de afschriften boven water te krijgen. De ALV stemt
hiermee in.
Besluit ALV: De vergadering gaat akkoord met het voorstel van de
kascommissie om het bestuur onder voorwaarde decharge te verlenen.
Dhr. Kuin overhandigt de brief van de KC met bovengenoemde
vermelding.
c. Begroting 2015 ( wordt ter vergadering uitgereikt)
De penningmeester geeft aan dat de begroting 2015 redelijk gelijk
is aan die van 2014. In verband met de vernieuwing van de website
is hiervoor een grote post à €2000,- gereserveerd.
De penningmeester toont zijn tevredenheid over het
boekhoudprogramma E-Captain.

Bestuur

d. Contributie
De penningmeester brengt het voorstel van het bestuur, gedaan
tijdens de ALV 2014, in herinnering. Hier werd voorgesteld om
i.v.m. terugloop van het aantal leden en het sponsorgeld, de
contributie te verhogen naar €40,Aangezien de 16m2 KO het boekjaar 2014 positief heeft afgesloten
ziet het bestuur geen aanleiding om de contributie dit jaar te
verhogen en stelt zij de ALV voor om dit eventueel in 2016 te laten
plaatsvinden.
Besluit: De ALV gaat akkoord met een eventuele verhoging van de
contributie in 2016.
De heer P. Lanser complimenteert de penningmeester voor zijn
inspanningen het afgelopen jaar.
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Benoeming lid kascommissie 2015
De ALV gaat akkoord om de gebruikelijke procedure “het
doorschuifsysteem" te handhaven:
 De voorzitter KC-2014, dhr. J. Kuin, is aftredend. Dhr. Mooyman
bedankt hem voor zijn inspanningen.
 Lid KC-2014, dhr. J. de Haan, wordt voorgedragen tot voorzitter KC2015. ALV akkoord.
 Reservelid KC-2014, dhr. E. Krens, wordt voorgedragen tot lid KC2015. ALV akkoord.
 Benoemen reservelid KC 2015: Dhr. B. van Rooyen stelt zich
hiervoor beschikbaar. ALV akkoord

8.

Wedstrijdcommissie
a. Terugblik 2014
De wedstrijdcommissaris, dhr. R. den Oudsten, blikt terug op een
fantastisch NK op Sloten. Op het incident aldaar gaat hij nu niet in
omdat de voorzitter er tijdens deze vergadering reeds aandacht aan
heeft besteed.
Het regelen van boten voor de PIP is vrij moeizaam verlopen,
hopelijk verloopt dit in 2015 soepeler.
De “ Seizoensfinale” is door weersomstandigheden slechts één
dag gevaren maar was desondanks een succes omdat er veel
wedstrijden gevaren konden worden.
b. Presentatie “Wedstrijdkalender 2015”
Dhr. den Oudsten presenteert in een PowerPoint de
wedstrijdkalender 2015 en geeft uitleg over de inhoud. De
kalenders liggen in kleurendruk klaar voor belangstellenden.

Bestuur

Bestuur /
ZVB
Beulaker

c. NK 2015, WV de Braassemermeer
Op de vraag of er gegadigden zijn om als vrijwilliger het NK te
helpen organiseren, waaronder het walgebeuren en het zoeken van
sponsoren, melden dhr. K. het Hoen en dhr. J. Jongsma jr. zich
aan.
d. Locatie NK 2016
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur om
de NK 2016 te houden bij de zeilvereniging ZVB op de Beulaker.
Dhr. T. dan Oudsten vraagt om in overweging te nemen de datum
van de NK aan te passen naar een datum dichterbij de
schoolvakanties of het laatste weekend van de vakantie. De
voorzitter geeft aan dat dit de moeite van het onderzoeken waard is.
De hr. J. Dijkstra van de ZVB geeft aan dat de vereniging zich
soepel wil opstellen en neemt het voorstel mee.

e. PIP 2015; informatie over nieuwe opzet / inventarisatie deelnemers
Dhr. den Oudsten deelt mee dat er in 2015 twee maal een PIP
wordt gevaren; in het voorjaar de PIP 2014 en in het najaar de PIP
2015.
Op de vraag van dhr. R. Klapwijk of er over is gesproken om de PIP
meer gezag te geven, zeker nu er twee PIP’s in een jaar worden
gevaren, geeft de voorzitter het volgende aan: Er is veelvuldig
contact geweest met het Verbond en de Vrijbuiter. Dit heeft o.a.
geresulteerd in een regeling voor het verzekeren van de
deelnemende boten. Het reglement voor deelname aan de PIP is
aangepast; daar waar tot nu toe een kampioen kon deelnemen bij
meer dan 50 deelnemers aan de betreffende NK is dit aangepast
naar 20 deelnemers. NK- en WK-kampioenen komen tevens in
aanmerking. Door deze wijziging is er meer kans op een grotere
deelname waardoor de PIP meer “ body” krijgt.
Het Verbond neemt meer kosten voor haar rekening; meer dan 2/3.
Een vaste medewerker van het Verbond neemt de organisatie voor
zijn rekening, hierdoor verwachten we duidelijkheid en daadkracht.
Inventariseren deelnemende boten aan de PIP 2015: Verscheidene
leden melden zich hiervoor aan. De lijst is in het bezit van dhr. den
Oudsten.

Bestuur

f.

Bestuur

Bestuur

Bestuur

Voorstel bestuur betr. eendagswedstrijden
De wedstrijdcommissaris geeft aan dat het bestuur “
eendagswedstrijden” voorstelt om zo meer mensen enthousiast te
krijgen voor wedstrijden. Hierover is contact geweest met WV de
Braassemermeer. Het weekend voor de NK kan de vereniging voor
de 16m2 op zaterdag of zondag wedstrijden organiseren. Er is
tevens de mogelijkheid om halverwege juni één dag mee te doen
aan de Braassemermeer Regatta. De ledenvergadering reageert
enthousiast op het voorstel. Er wordt geopperd om de optie voor
deelname van twee dagen Braassemermeer Regatta open te
houden.

g. T.a.v. het Lustrum 16m2 in 2016
De voorzitter geeft aan graag een breed gedragen evenement voor
te staan en vraagt daarom vrijwilligers om de mogelijkheden voor
een feestelijk lustrum te onderzoeken. Dhr. R. Ladage, dhr. S.
Spannenburg en dhr. P. de Groot melden zich hiervoor aan.
h. Semaint du Golve in Bretagne
De voorzitter heeft contact gehad over dit grote nautische
evenement dat plaatsvindt rond Hemelvaart,11-17 mei. Er wordt
gevaren in een grote baai met brak water en een verval van slechts
30 cm.
Belangstellend zijn: dhr. R. Klapwijk, dhr. C. van Beek, dhr. K. van
Rijn, dhr. R. den Oudsten en dhr. P. Mooyman.
i.

Uitreiking jaarprijs
Met grote waardering reikt de wedstrijdcommissaris de jaarprijs
wederom uit aan dhr. B. Mandemaker. Hij ontvangt de prijs, die
hem voor de vierde keer wordt uitgereikt, onder groot applaus van
de ALV.

Technische Commissie / lopende zaken
De voorzitter van de TC ( Technische Commissie), dhr. G. Geelkerken geeft
aan dat de TC zich het afgelopen jaar voornamelijk heeft gericht op het
verwerken van alle wijzigingen m.b.t. de nieuwe Klassenvoorschriften en
aanverwante zaken. Ondanks diverse initiatieven van zijn kant en
toezeggingen van het Verbond, is het Verbond er nog niet in geslaagd de
zaken af te ronden.

9.

TC

Met betrekking tot de nieuwe klassenvoorschriften:
 Het Verbond en de TC zijn het inhoudelijk eens over de
Klassenvoorschriften. Ze zijn 1 januari 2015 van kracht geworden.
Dhr. O. Böhmer zal ze nog tekstueel beoordelen.
 De afgelopen week is er ook overeenstemming bereikt over de
tolerantietabel.
 De bijbehorende tekeningen worden gedigitaliseerd.
 Binnenkort heeft dhr. Geelkerken een afspraak met het Verbond.
Doel van het gesprek is om de Klassenvoorschriften, de tekeningen
en het tolerantiemodel goed op elkaar te laten aansluiten.
 Het ziet ernaar uit dat de betreffende documenten rond 1 april 2015
op de website van het Verbond gepubliceerd kunnen worden.
Dhr. R. Ladage informeert of het mogelijk is het concept van de nieuwe
Klassenvoorschriften nogmaals op te sturen; een bekende van hem zou
zich er nogmaals over willen buigen.
Dhr. G. Geelkerken geeft aan dat alle beslissingen vanuit de vergadering
van Meetbriefhouders van 2014 erin zijn verwerkt en stelt voor de tekstuele
beoordeling over te laten aan dhr. O. Böhmer.
Stand van zaken promotie, website en N+P
Dhr. W. Rijks geeft in zijn PowerPointpresentatie de volgende informatie:
a. P&R, vernieuwde website
De nieuwe website is in april gereed. De intentie is om een
aantrekkelijke website tot stand te brengen waarin belangstellenden
makkelijk informatie kunnen opdoen.
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Bestuur

b. Nieuws & Praat
Aangezien er steeds meer met de leden wordt gecommuniceerd via
de mail, de website en andere digitale middelen, is het bestuur van
mening dat een vierjaarlijkse uitgave van Nieuws en Praat niet meer
voldoet aan het huidig tijdsgewricht. Het bestuur stelt daarom voor
om één keer per jaar, voor aanvang van het nieuwe zeilseizoen een
Glossy uit te geven. Hierin kunnen, naast veel interessante
artikelen, o.a. de documenten voor de ALV en de wedstrijdkalender
gepubliceerd worden. Dit voorstel is reeds met de redactie van
Nieuws & Praat gecommuniceerd en zij staat er positief tegenover.
De ALV reageert positief op dit voorstel. Daarnaast zal een digitale
nieuwsbrief de huidige Nieuws en Praat gaan vervangen waar het
de zeilkalender betreft, mededelingen van het bestuur of andere
zaken die voor de korte termijn noodzakelijk zijn. De website zal
naast de gebruikelijke rubrieken de uitslagen en wedstrijdverslagen
gaan brengen.
Leden die niet over e-mail beschikken, blijven de informatie over de
post ontvangen.
In de overgangsperiode blijft Nieuws & Praat, tot de nieuwe website
actief is, in de lucht.

Bestuur

Bestuur
Bestuur

c. Overig
 Reeds 138 personen, in verschillende leeftijdsgroepen, zijn
actief op de facebookpagina. Dhr. W. Rijks zoekt actieve
leden om mee te denken over andere opties en verbetering.
Dhr. J. van Cats meldt zich hiervoor aan.
 Dhr. W. Rijks bedankt dhr. A. Kort en dhr. P. de Groot voor
het verzenden van de mailing. De leden van de redactie
van Nieuws & Praat, mevr. D. Buikema, dhr. C. van Beek
en dhr. G.J. de Jong, worden hartelijk bedankt voor hun
inzet.
d. Vragen / opmerkingen vanuit de ALV
 Dhr. P. Lanser stelt voor om de naam “ Nieuws & Praat” te
wijzigen in een meer eigentijdse naam.
 Dhr. R. Klapwijk vindt het een fantastisch idee om jaarlijks
een Glossy uit te geven. Hij vraagt of het bestuur ook
andere manieren van PR-voering heeft overwogen. De
voorzitter geeft aan dat het lustrumjaar hier wellicht geschikt
voor is.
 Dhr. S. van der Zee vraagt of er op de website ruimte is
voor de schepenlijst. Dhr. R. Wolters zegt dit toe.
 Dhr. C. van Rijn geeft in overweging om, met bescherming
van privacy, leden tevens via de website met elkaar te laten
communiceren. Dhr. R. Wolters zegt dat dit mogelijk is.
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Rondvraag
 Dhr. A. Sap verzoekt om de Kralingse Zeilweek, 8 en 9 mei, op de
website van de 16m2 KO te plaatsen. Dhr. R. den Oudsten zegt dit
toe.
 Dhr. J. Dijkstra over de organisatiestructuur van de districten: Enige
tijd geleden is gesproken over de mogelijkheid om met
districtvertegenwoordigers te gaan werken met als achterliggende
gedachte de berichtgeving efficiënter te maken. Nu wordt de term
“ rayonvertegenwoordigers” nog gehanteerd. Dhr. J. Dijkstra vraagt
of dit werkt.
Dhr. R. den Oudsten geeft aan dat hij contact heeft met de
rayonvertegenwoordigers maar dat dit ook enigszins is verwaterd
omdat zij hoofdzakelijk hun eigen water/omgeving promoten.
De voorzitter zegt toe de contacten weer te intensiveren.
 Dhr. G. Geelkerken attendeert de leden op “vader en dochter
e
wedstrijden” op de Reeuwijkse Plassen op 2 Pinksterdagen. Er
worden drie klassen, waaronder de 16m2, uitgenodigd.
Dhr. C. van Rijn ondersteunt het initiatief van harte.
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Extra ingelaste agendapunten:


Vrijwilliger van het jaar:
De voorzitter deelt een nieuw initiatief mee: Het bestuur reikt
jaarlijks een wisselprijs uit voor de vrijwilliger van het jaar. Dit jaar
gaat de prijs naar dhr. Harmen Bouwstra voor zijn enorme inzet in
de TC en het nauwgezet verwerken van de wedstrijduitslagen.
Het initiatief en het besluit om de prijs aan dhr. H. Bouwstra uit te
reiken wordt met applaus ontvangen.



Erelidmaatschap dhr. S. van der Zee
De voorzitter deelt mee dat het bestuur dhr. Siebe van der Zee
graag wil benoemen tot erelid van de 16m2 KO.
Dhr. Siebe van der Zee heeft de afgelopen tientallen jaren op
velerlei wijzen enorm veel betekend voor de Klassenorganisatie. Wij
zijn hem daar zeer erkentelijk voor en willen dat graag officieel
kenbaar maken door hem te benoemen tot Erelid.
De ledenvergadering bekrachtigt de voordracht van het bestuur
met een daverend applaus!
De voorzitter overhandigt dhr. Siebe van der Zee een zilveren speld
en een oorkonde. Zijn vrouw, Marijke van der Zee, mag een bos
bloemen in ontvangst nemen voor haar enorme betrokkenheid en
steun aan haar man bij zijn activiteiten voor de 16m2 KO.

Dhr. Siebe van der Zee zegt blij verrast te zijn. Hij heeft zich met veel
plezier ingezet voor de 16m2 KO en voelt zich zeer gewaardeerd met het
erelidmaatschap.
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Sluiting vergadering
Na het feestelijk laatste agendapunt met een lid van verdienste en een
erelid, sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt de leden voor hun
aanwezigheid en inbreng en nodigt hen uit voor een drankje in het
restaurant.

