Notulen Algemene Ledenvergadering 16m2 Klasse Organisatie
Datum:
Aanvang:
Sluiting:
Locatie:
Aanwezig:
Afwezig met bericht:

Verslag aan:
1.

7 februari 2016
14:00 uur
16:00 uur
Van der Valk Hotel Sneek, Burgemeester Rasterhofflaan 1, 8606 KZ Sneek.
52 leden en 6 bestuursleden (totaal 58)

Sebastiaan van Westerop, Rocco Ladage, Ewoud Krens, Fred de Groot, Erik
Kort, Sjaak Weststrate, Leonie Mooyman, Jan de Haan, Bas Mandemaker,
Lucas van den Brekel en Annette van der Knaap
Publicatie op de website + Watersportverbond + bestuursleden

Opening door voorzitter
Paulus Mooyman opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Presentielijsten liggen in de zaal aan ieder verzoek deze in te vullen.
A.

Mededelingen
- De statuten zijn definitief en gepubliceerd op de website.
- Jubileumevenement 85 jaar op 21 en 22 mei Gaastmeer.
- Betrokkenheid van nieuwe / jonge 16m2 zeilers in het Noorden.
- Er staan 2 boten op BOOT Holland 2201 (Peter Bijnen) en 3867 (Jens Jongsma).
- Er staan 2 boten op de HISWA 2201 (Peter Bijnen) en 4451 (Bert Dalmolen).
- Wij zijn gevraagd om deel te nemen aan zeilevenement op Bergumermeer Culturele hoofdstad 2018

B.

Ingekomen post
Er is geen post inkomen voor deze vergadering.

C. Vaststellen agenda
Wijzigingen:
- Bestuurzaken met doelstellingen 2016 en lustrum 16m2 85 jaar wordt toegevoegd als agendapunt 5.
- Bestaande agendapunten 5 en verder schuiven op als 6 en verder.
- Bij 8E: PIP 2015 wijzigen in PIP 2016
- 8F: is vervallen en toegevoegd aan 5.
2.

Goedkeuren concept-notulen ALV d.d. 1 februari 2015 (gepubliceerd op de website)
Er zijn geen opmerkingen op de notulen en hiermee zijn de notulen goedgekeurd. De definitieve notulen
worden gepubliceerd op de website. Actie Bestuur
Naar aanleiding van de notulen punt 8F merkt de voorzitter op dat de eendagswedstrijden in 2015 niet gelukt
zijn en dat deze voor 2016 opnieuw op de agenda zullen komen. Actie Bestuur

3.

Bestuursmutaties

A. Secretaris
Afgelopen jaar als informele secretaris gefunctioneerd wordt als secretaris voorgedragen dhr. Harmen
Bouwstra. Zijn bestuurs-voordracht wordt met applaus bekrachtigd.

B. Wedstrijdsecretaris
Aftredend is dhr. Rien den Oudsten. Het bestuur draagt voor dhr. Klaas ’t Hoen. Zijn bestuusvoordracht
wordt met applaus bekrachtigd.
Als dank voor zijn inzet overhandigd de voorzitter Rien een fotocollage van de Semaine du Golfe..
Hierop bedankt Rien de leden en het bestuur en maakt van de gelegenheid gebruik om aan Paulus
Mooyman de wisselbeker van de Seizoensfinale 2015 uit te reiken.
Vervolgens maakt Rien plaats aan de bestuurstafel voor Klaas ’t Hoen.
4.

Jaarverslagen 2015 (gepubliceerd op de website)
De jaarverslagen zijn gepubliceerd op de website en zijn tevens opgenomen in de glossy. Om deze reden
worden de jaarverslagen niet voorgelezen.

5.

Bestuurszaken
A.

Doelstellingen 2016
Leden werven (speerpunt 1)
16m2 is na de Laser en Optimist nog steeds de grootste klasse in Nederland met de meeste
meetbrieven. Leden aantal is stabiel op circa 270 à 280 leden. Sinds 2002 is ongeveer de helft van de
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boten van eigenaar gewisseld maar van de nieuwe leden is de helft geen lid. Wij zien hierin
mogelijkheden om weer te groeien naar 300 leden. Organisatie klasse organisatie is voor elkaar en alle
middelen en communicatie gereed voor groeiscenario.
Voordelen lidmaatschap
Voor het werven van leden doen wij ook een beroep aan de bestaande leden en de voordelen zijn:
- Gratis deelname jubileumevenement;
- Korting deelname seizoensfinale;
- Korting deelname NK;
- Jaarlijks 16m2 magazine;
- Nieuwsbrieven met tips & tracks om sneller te zeilen;
- Ondersteuning klasse organisatie (jaarkalender, website);
- Voordelige botenmarkt;
- Zeilen aanbieden.
Naar aanleiding van vraag van Arjan de Groot wordt gemeld dat deze voordelen niet alleen voor nieuwe
leden gelden maar voor alle leden.
Volgens Arjan Kort moet je lid zijn van klasse organisatie om deel te nemen aan Klasse Evenement,
volgens Geert Geelkerken is dit niet zo en geven wij korting bij deelname NK.
Er zijn 295 meetbrieven en in 2015 zijn opgeteld 450 deelnamen aan wedstrijden geweest. In 2016 is de
doelstelling 500.
B.

6.

Lustrum 16m2 85 jaar
Jubileumweekend 21 en 22 mei Gaastmeer
Gezellige wedstrijden met gratis deelname voor alle leden. Wedstrijden op zaterdag en zondag met een
welkomstborrel op vrijdagavond maar je kunt ook zaterdagmorgen komen. De jubileumcommissie
bestaat uit Arjan Kort, Wim Wind, Jansje Hofstra, Klaas Westerdijk, Jens Jongsma, Erik Groeneveld en
Paul de Groot. De wedstrijdleider is Gerlof van Wieren. Er zijn speciale aanbiedingen voor
overnachtingen bij Syperda en we nodigen iedereen uit, ook oud-zeilers. Verdere informatie volgt via
nieuwsbrieven en speciale pagina op de website. Actie bestuur
Lustrumpolo
Er worden fraaie jubileumpolo’s door Gaastra gemaakt met je eigen zeilnummer voor circa €.30,= à
€.35,= per stuk. Kan online besteld worden, informatie volgt via de nieuwsbrief. Actie bestuur

Financiën
A. Financieel jaarverslag 2015 (zie PowerPoint presentatie)
De penningmeester geeft toelichting op de PowerPoint presentatie financiën 2015 en beantwoord
vragen. Er moeten nog 10 lidmaatschappen betaald worden over 2014 en 2015 waardoor €.350,=
debiteuren en 1 lid heeft dubbel betaald waardoor €.35,= crediteuren. Verzoek voor de leden die nog
geen automatische incasso hebben het verzoek om dit alsnog te doen. Het versturen van facturen door
de penningmeester kost veel tijd en met automatische incasso is het ook eenvoudiger voor een volgende
penningmeester.
Er staat een fors bedrag voor reservering jubileum waarmee al rekening wordt gehouden met 100 jarig
jubileum. Voor het 85 jarig jubileum zal een fors bedrag worden besteed.
Ben van Rooyen stelt op dat de ontvangen rente laag is ten opzichte van het geld dat er is. De
penningmeester stelt dat de spaarrekening buiten beschouwing is gebleven. Deze inkomsten moeten
worden meegenomen en in 2016 zal dit worden toegevoegd. Actie bestuur
B. Verslag 2015 door kascommissie / decharge bestuur
Email van de kascommissie van 23 januari 2016 met verslag over 2015 wordt voorgelezen.
Kascommissie verzoekt de ALV om decharge te verlenen. Decharge wordt met applaus bekrachtigd.
C. Begroting 2016 (zie PowerPoint presentatie)
De penningmeester geeft toelichting op de PowerPoint presentatie begroting 2016 en beantwoord
vragen. Reinout Klapwijk mist bij NK 2016 de sponsoring. De penningmeester geeft uitleg dat er 3
sponsorpakketten zijn voor het hele jaar en dat NK hier binnen valt. Voordeel is dat er eenmaal per jaar
een deal wordt gesloten met een sponsor. Het bedrag bij Advertenties commercieel is hierdoor hoger.
Koos Kuin mist het jubileum in de begroting. De penningmeester stelt dat deze nog verwerkt moet
worden maar dat hiervoor bedrag is opgenomen in de reservering. Actie bestuur
D. Contributie
De jaarcontributie voor 2017 blijft ongewijzigd ten opzichte van 2016:
- Leden
€.35,=
- Bemanningslid €.20,=
- Donateur
€.20,=
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7.

Benoeming kascommissie 2015 (volgens het doorschuifsysteem)
A. Voorzitter KC-2015, dhr. J. de Haan, is aftredend
De penningmeester bedankt hem voor zijn inspanningen.
B. Lid KC-2015, dhr. E. Krens, wordt voorgedragen tot voorzitter KC-2016
ALV is akkoord.
C. Reserve lid KC-2015, dhr. B. van Rooyen, wordt voorgedragen tot lid KC-2016
ALV is akkoord.
D. Benoemen reserve lid KC-2016
Jan de Haan stelt zich beschikbaar. ALV is akkoord.

8.

Wedstrijdcommissie
A.

Terugblik 2015 (o.a. evaluatie NK, aantal wedstrijden en aantal splitsen)
Het besluit vooraf om pas bij 50 boten te splitsen en om 14 wedstrijden te programmeren pakte achteraf
verkeerd uit nu er met 47 deelnemers in één groep gestart wordt en de extremen weersomstandigheden.
In vervolg zullen er minder wedstrijden geprogrammeerd worden en eerder gesplitst worden. Actie
bestuur

B. Presentatie Wedstrijdkalender 2016 (gepubliceerd op de website en de glossy)
De jaarprijs wordt gewonnen door degenen die bereid is om de meeste kilometers te rijden waardoor
andere zichzelf als kansloos zien voor de eindoverwinning. Om deze reden is een nieuw systeem
bedacht waarbij 10 wedstrijden worden aangewezen waarvan er maximaal 6 meetellen en de
wedstrijden die we zelf organiseren zijn verplicht. Zeil je meer dan 6 wedstrijden dan tellen de 6 beste
scores.
Voor het NK en seizoensfinale is de keuze of deze al dan niet verplicht zijn om in eindklassement te
komen en wordt daarom gestemd:
A. Deelname is verplicht
B. Deelname niet verplicht
Telling bij handopsteking 22 maal A en 9 maal B, waarmee is besloten dat om in het eindklassement te
worden opgenomen zowel aan NK als seizoensfinale moet zijn deelgenomen.
C. NK 2016 Beulakerwiede
We verwachten deelname van circa 60 boten.
D. NK 2017
Vooralsnog ligt de voorkeur voor het NK 2017 bij het Slotermeer. Suggesties van leden zijn welkom.

9.

E.

PIP 2016
Door gewijzigd beleid van het Watersportverbond waarmee 29 klassen in aanmerking komen was een
veel grotere deelname verwacht. Uiteindelijk kwamen 19 kampioenen in aanmerking waarvan 13
deelnamen, een normale opkomst van 2/3. De afstemming tussen het aantal deelnemers en aantal
beschikbaar gestelde boten blijft een lastige zaak. Het aantal deelnemers is pas kort voor het evenement
bekend en wijzigt zelfs nog op de zaterdagmorgen. De wedstrijdcommissaris heeft hier veel werk van en
we zouden graag meer boten uit het noorden bij de PIP hebben. Gerben Spaargaren stelt voor om PIP
een week later te houden en te wisselen met Seizoensfinale. Bij de G.W.V. De Vrijbuiter is dit niet
mogelijk.
Er wordt tijdens ALV en nieuwsbrieven aandacht besteed aan beschikbaar te stellen boten. Klaas ’t
Hoen vraagt om spontane aanmelding.

F.

Seizoensfinale 2016
Op dit moment is de planning om de seizoensfinale op het Heegermeer te verzeilen. Er is echter nog
geen contact geweest met de zeilvereniging. Klaas ’t Hoen zal daar z.s.m. achteraan gaan. Verdere info
volgt via de nieuwsbrieven. Actie bestuur

Technische commissie
Een lijstje met de laatste kleine correcties op de KV is onlangs verzonden naar het Watersportverbond.
A. Binnenbetimmering
In 2016 wordt binnenbetimmering gecontroleerd. Advies is om van te voren te onderzoeken, staat het
niet op tekening maar zit het wel in de boot en heb je hierover geen zekerheid neem dan contact op. De
verwachting is dat 90 à 95% van de boten voldoet.
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B. GPS
GPS is een nieuwe ontwikkeling en kan gebruikt worden bij het starten waardoor je in het midden weet
waar de lijn is. Het is moeilijk controleerbaar en in de Regenboog en Randmeer is het al toegestaan. De
ISAF laat het aan de klasse over en in de toekomst moeten wij hierin een beslissing nemen. We willen
graag weten hoe hier over gedacht wordt. De meningen van de leden zijn verdeeld enerzijds past het
niet bij het spelletje dat wij spelen maar anderzijds als het niet controleerbaar is moeten wij het toestaan.
Tijdens de ALV in 2017 komt het bestuur hierop terug. De TC verneemt graag van de leden wat de
mening hieromtrent is.
10. PR en promotie
A. Première Glossy
Zoals vorig jaar tijdens de ALV is besproken is de Nieuws & Praat vervangen door de glossy. Pieter
Lanser heeft de eindredactie op zich genomen en heeft er een fraai blad met 64 pagina’s van gemaakt.
Pieter Lanser neemt het woord het overhandigd het eerste exemplaar aan Paulus Mooyman. Pieter stelt
wel dat dit een eenmalig genoegen was en dat volgend jaar een andere vrijwilliger dit op kan pakken.
Na afloop van de ALV wordt aan alle aanwezige leden een exemplaar verstrekt en alle andere leden
ontvangen deze per post.
B. Website en nieuwsbrieven
Naast de glossy hebben we de website en zijn verder actief via sociale media (Facebook en Twitter) en
twee typen nieuwsbrieven per email, een voor de leden en een voor de wedstrijden. De statistieken van
de website, sociale media en nieuwsbrieven worden gepresenteerd met grafieken in de PowerPoint
presentatie en door Wolter verder toegelicht.
Er is tevens geïnvesteerd in promotiemateriaal zoals nieuwe vlaggen, beachvlaggen een spandoek en
posters, al deze artikel worden vandaag ingezet tijdens de ALV. De vlaggen en beachvlaggen staan ter
promotie bij de entree van het hotel en het spandoek en posters in de vergaderzaal.
Sinds kort is de website uitgebreid met een open forum waarin discussie kunnen worden besproken.
Francis Engels complementeert het bestuur met de slag die gemaakt is met de glossy, de sociale media
en de eigentijdse website.
C. Hiswa en Boot Holland
We staan dit jaar met 2 boten op de HISWA en zoeken nog mensen om de stand te bemannen. Een
halve dag zou al mooi zijn en je krijgt dan een toegangsbewijs.
11. Uitreiking jaarprijzen
Als eerste wordt door de voorzitter nogmaals aan Thijs Kort de fraaie wisselprijs voor het Nederlands
Kampioenschap 2015 uitgereikt. De wisselprijs van 20 stuks 16m2 aan de startlijn is veel tijd aan besteedt
door Peter Fromberg en Arjan de Groot.
Siebe van der Zee ontvangt als erelid in verband met schoonheidsfoutje nogmaals de oorkonde van de
voorzitter.
A. 16m2 zeiler van het jaar
In 2015 heeft Bas Mandemaker de meeste kilometers gemaakt en is daarmee de terechte winnaar van
de 16m2 zeiler van het jaar. Met de nieuwe opzet van de jaarprijs had Bas in 2015 ook gewonnen en
daar ligt de uitdaging voor anderen. Bas is niet aanwezig en Klaas ’t Hoen zal de prijs aan hem
overhandigen.
B. Vrijwilliger van het jaar
Deze prijs kan gezien worden als oeuvreprijs en wordt vanwege zijn vele werk de afgelopen jaren als
redacteur van de Nieuws & Praat door de voorzitter uitgereikt aan Coen van Beek.
C. Winnaar naamgever Glossy
Voor een originele naam voor de glossy heeft het bestuur een prijsvraag uitgeschreven waarop vele
reacties zijn gekomen. Het bestuur vindt “Kwadraat & Praat” de beste naam en deze is bedacht door
Jeroen van Catz die hiermee een fles wijn verdiend heeft.
12. Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en stelt tevreden vast dat deze eerste vergadering in Sneek goed verlopen
is. Het idee is om jaarlijks om-en-om te vergaderen in Loosdrecht en Sneek. Verder hiermee een fijn jaar
afgerond te hebben waarin met een voltallig bestuur alles goed loopt en snel geschakeld wordt.
Allen worden gevraagd om een glossy mee te nemen en een drankje te drinken.
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