sinds 1931

Verslag van ledenvergadering
Plaats

: Loosdrecht, 15 januari 2006

Tijd

: 14.00 uur tot 15.30 uur

Aanwezig
Afwezig m.k.

: voltallige bestuur en 16 leden
: fam. Geelkerken, fam. Gillissen, Jaap Kuin, Teun Keessen, Theo Dik, Basjan
Faber, Melle Heerlien, Jaap Jongsma, fam Koopmans, fam Cuperus en
Heino Blaauw.

1. OPENING
Koos opent de vergadering en heet iedereen welkom en geeft een ieder de
gelegenheid om de stukken door te nemen die zijn uitgedeeld. Koos 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 3 april 2005, worden vastgesteld.
Opmerking van Lodewijk: Jaarprijzen 2005 moet zijn jaarprijzen 2004.
3. VASTSTELLEN VAN DE AGENDA
4. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
Koos leest de namen op van de leden die zich met kennisgeving hebben afgemeld.
5. JAARVERSLAG 2005 BESTUUR
Het jaarverslag van het bestuur wordt door Koos voorgelezen.
6. JAARVERSLAG 2005 TECHNISCHE COMMISSIE
Het jaarverslag wordt voorgelezen door Siebe.
In het blad Schipper, stond een artikel met daarin infomatie + een
aanmeldingsformulier over een eendaagse cursus “schepencontroleur”. De cursus
wordt aangeboden door het Watersportverbond en wordt gehouden in Sneek en in
Medemblik. Siebe en Koos melden zich hier voor aan. Indien er nog meer
gegadigden zijn voor deze cursus, dan kunnen zij zich aanmelden bij het
Watersportverbond.

7. JAARVERSLAG WEDSTRIJDCOMMISSIE
Het jaarverslag wordt voorgelezen door Rob. Lodewijk Baas heeft de functie van
rayonvertegenwoordiger (westen) overgenomen van Yves Krimenfort. Koos bedankt
Lodewijk voor zijn spontane actie en Yves voor zijn inzet.
8. VERSLAG N&P
Het jaarverslag wordt voorgelezen door Pieter.
Het drukken van de N&P werd jaren verzorgd door Lianne van Wijnen. Zij stopt met
haar werkzaamheden en deze worden overgenomen door Paul Verspaget.
De N&P komt 6 keer per jaar uit, waarvan 1 luxe uitgave. Deze luxe uitgave is best
prijzig en het bestuur stelt voor om het “gele” boekje iets luxer te maken en de luxe
uitgave te laten vervallen. Dat betekent dat de N&P er iets luxer uit komt te zien met
meer kleurenfoto’s. De omslag blijft geel. Koos vraagt aan de leden om gedachten te
wisselen m.b.t. de nieuwe opzet. Er wordt positief gereageerd op het voorstel. Hans
van Drunen en Arjen Kort geven aan dat zij de N&P wel digitaal willen ontvangen
i.p.v. de papieren variant. Scheelt in de kosten. Misschien is digitaal sowieso een
optie. Nadeel is dat e-mail veel eerder wordt weggeklikt, het gele boekje is tastbaar
en geeft bekendheid aan de Klasse.
Leden die het boekje niet per post hoeven en wel per e-mail, kunnen dit doorgeven
aan Pieter en Francis.
9. JAARREKENING
Francis heeft samen met Theo Dik de jaarrekening gemaakt. De leden krijgen de
gelegenheid om vragen te stellen. Na toelichting op enkele zaken gaan de leden
akkoord met de jaarrekening.
10. VERSLAG KASCOMMISSIE + BENOEMING KASCOMMISSIE
Theo heeft zich afgemeld en heeft Catrinus per mail op de hoogte gesteld van zijn
bevindingen m.b.t. de financiële administratie. Catrinus heeft voor aanvang van de
vergadering de boekhouding gecontroleerd en constateerde geen
onregelmatigheden.
Catrinus treedt af als kascommissaris en na overleg wordt Henk van Dalen vrijwillig
aangewezen door de voorzitter om plaats te nemen in de kascommissie. Koos dankt
Catrinus en Theo voor zijn en inzet en wenst Henk succes.
11. BEGROTING 2006
De begroting is besproken en Francis gaat enkele posten samenvoegen zodat de
begroting er overzichtelijker uit zal zien. Begroting wordt goedgekeurd door de leden.
12. BESTUUR
Pieter treedt 1 januari 2007 af. Siebe treedt af en stelt zich herkiesbaar en wordt
benoemd voor de periode van drie jaar.
13. UITREIKING JAARPRIJZEN
Koos geeft het woord aan Rob voor het uitreiken van de jaarprijzen.
De prijzen gaan dit jaar naar:
#Westen: Lodewijk Baas
#Noorden: Rene Schildkamp
#Zeiler van het jaar: Huub Gillissen
#Aanstormend talent: Basjan Faber
14. AANWIJZING LOCATIE NK 2007
In principe Beulaker Wiede. Het is van belang dat er goede afspraken worden
gemaakt. Met name het protest- en wedstrijdcomité. Hierop was destijds veel kritiek.
Koos neemt contact op met Gerrit Kuper. Rob gaat hierna overleg voeren.
Koos geeft Paulus het woord zodat hij e.e.a. kan toelichten over het NK te

Loosddrecht. Opzet van het NK is ongeveer hetzelfde als in 2000. Nu vanuit de KWVL.
Deelnemers betalen inschrijfgeld en krijgen hiervoor een geheel aangekleed
programma. Men streeft naar 75 a 90 boten. In maart en juni verschijnt een bulletin.
Proces is van start gegaan maar er zijn nog wel veel sponsoren nodig.
15. AANWIJZING LOCATIE REGIOFINALE 2006/2007
Optie 2006: Gaastmeer, fam Sijperda
Optie 2007: westen, Nieuwkoop
16. VERSLAG JUBILEUMCIE
Koos licht dit mondeling toe.
Ed Bok heeft tijdens een jubileumvergadering aangegeven dat hij het in elkaar zetten
van het Jubileumboek op zich neemt. Een grote klus maar volgens Ed wordt het een
mooi boek! Zijn verzoek: als leden zich nog mooie anekdotes herinneren, mail of schrijf
naar Ed: mailadres nog invoeren
Teade Visser vraagt zich af of er ook een CD Rom aan het boek wordt toegevoegd.
Ed vindt dat een prima idee maar hij redt het niet qua tijd. Als iemand anders zijn
energie hier in wil steken, graag!
Jan Willem Lanser geeft aan dat hij bereid is om de jubileumcie te helpen met
perscontacten. Dank Jan Willem!
Teade geeft aan dat de KWS heeft toegezegd dat er tijdens de kleine Sneekweek
geen 16m2’en starten. Het is niet onverstandig om hier nog even naar te informeren.
17. RONDVRAAG
Hans van Drunen vindt dat het NK 2005 met strubbelingen is gezeild. Teade heeft
hierover een stukje geschreven in de N&P. Hans geeft aan moeite te hebben met dit
stuk omdat het een bepaalde stemming te weeg brengt. Hij wil weten waarom dit
stuk is geplaatst.
Pieter voorziet Hans van een antwoord: Pieter zelf is fan van het vrije woord en
weigert daarom niet snel een stuk. Indien het stuk heel erg kwetsend is, dan neemt
Pieter doorgaans contact op met de schrijver, zodat het stuk kan worden gewijzigd of
geweigerd. Het is natuurlijk ook niet de bedoeling dat het een soap wordt.
Teade licht toe waarom hij het stuk geschreven heeft: Hij vindt dat er een aantal
soortgelijke incidenten zijn geweest met steeds dezelfde personen en vindt dat niet
goed voor de klasse.
Sander reageert hierop met de mededeling dat dit geneuzel eens voorbij moet zijn
en dat er gewoon leuk gezeild moet worden want daar gaat het uiteindelijk om.
Taco vraagt of het mogelijk is dat hij data doorgeeft van klasse evenementen aan
Pieter, zodat deze in de wedstrijdkalender kunnen worden opgenomen.
Siebe merkt op dat de klassencontroleurs dit jaar goed werk hebben verricht en geeft
aan dit jaar verder te willen met dit drietal.
-Simon van der Meer, Teun Keessen en Jacob van der Heide.
Paulus vraagt zich af hoe het zit met de startlicenties. Wat houdt het in? Koos en Rob
hebben een vergadering bijgewoond van het Watersporverbond waar dit item aan
bod kwam. Ondanks te protesten is dit punt toch doorgevoerd.
De meetbriefhouder gaat minder betalen voor de meetbrief. Indien iemand een
schip leent van een meetbriefhouder, dan dient deze bij het verbond een
registratiebewijs aan te schaffen. Kosten ± 12.00. De startlicentie is een jaar geldig.
Dit punt wordt in de N&P verder toegelicht.
18. SLUITING
Koos sluit om 15.30 uur de vergadering en dankt iedereen voor zijn of haar inbreng.
Tijd voor een drankje…..
Groningen, 16 januari 2006
Francis Hartman

