sinds 1931

Verslag van de buitengewone ledenvergadering
Plaats

: Loosdrecht, 17 oktober 2004

Tijd

: 14.00 uur tot 16.00 uur

Aanwezig

: Koos Kuin, Siebe van der Zee, Ed Bok, Pieter Lanser, Rob van Dijk, Paulus
Mooyman en Francis Hartman + 34 ‘gewone’ leden

Afwezig met
kennisgeving

: Ruud Brouwer, Theo Dik en Hans Stekelenborg

1.

OPENING
Koos opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

VASTSTELLEN NOTULEN VORIGE VERGADERING
De notulen zijn niet vastgesteld.

3.

INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
Er zijn geen ingekomen stukken.
Mededelingen:
De vergadering staat in het teken van het Jubileum in 2006. Er hebben toch een veertig
tal mensen de moeite genomen om naar deze vergadering te komen. Dit wordt gevierd
met koffie en gebak. Er is een heuse Jubileumcommissie (i.o.) in het leven geroepen en
het is de bedoeling om tijdens deze vergadering zoveel mogelijk ideeën te lanceren m.b.t.
het jubileum. Het officiële gedeelte van de vergadering zal ongeveer 45 minuten in beslag
nemen en na de rondvraag gaan we over tot het inofficiële gedeelte.

4.

STAND NK 2005
Als opties werden het Braassemermeer en de Beulaker genoemd. Het bestuur heeft bij
nader inzien de voorkeur gegeven aan Friesland omdat het NK 2006 naar het Westen
(Loosdrecht) gaat. De jubileumwedstrijden worden dan op het Bergumermeer gevaren en
de regiofinale in 2005 op het Leekstermeer.
Voorstel: NK 2005 te houden op het Sneekermeer in overleg met KWS via Esther Poiesz
of Catherines de Jong. Tweede keus is de Beulakker.
Datum NK: waarschijnlijk 8 tot en met 12 september.
Het voorstel om de het NK 3 dagen te organiseren in plaats van 4 dagen, wordt niet erg
positief ontvangen.
Enkele leden geven hun mening:

Maarten Jamin: drie dagen is te weinig.
Hans van Drunen: wel 4 dagen zeilen, maximaal aantal wedstrijden invoeren.
Geert Geelkerken: pleit ook voor 4 dagen
Lodewijk Baas: vindt het belangrijk dat er wel 2 aftrekwedstrijden worden gezeild.
Taco den Oudsten: eventueel een reservedag incalculeren.
Er wordt besloten om de 4 dagen te handhaven en het maximaal aantal te zeilen
wedstrijden van te voren vast te stellen.

Teade Visser vraagt of er rekening mee gehouden kan worden om het NK in augustus te
plannen. Hierdoor is er mogelijk een grotere opkomst.

5.

RONDVRAAG
Lodewijk Baas oppert het idee om de evenementen in 2005 goed te selecteren en het
evenement wat niet loopt, te promoten. Het gevaar bestaat dat er teveel evenementen
georganiseerd worden in hetzelfde weekend en de opkomst zich daardoor verspreid over
de meren. (te kleine velden). Voorstel is om in februari de kalender gereed te hebben met
de data van alle evenementen.
Geert Geelkerken vraagt of het mogelijk is om tijdens een NK ook de zeilen eens te
keuren. Deze suggestie wordt meegenomen door de Technische Commissie.

6.

SLUITING
Koos sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn of haar inbreng om vervolgens
Thom van der Pol het woord te geven.

