Concept Notulen Algemene Ledenvergadering 16m2 Klasse Organisatie

Datum:

9 maart 2019

Aanvang:

15.00 uur

Sluiting:

17.15 uur

Locatie:

RAI, Amsterdam

Aanwezig:

30 leden en 6 bestuursleden.

Verslag aan:

Leden, Bestuursleden en Watersportverbond. (publicatie op website).

1. Opening door voorzitter
Reinout Klapwijk opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. Het afgelopen jaar zijn drie
leden van de klasse-organisatie overleden. De voorzitter verzoekt de vergadering om enkele
ogenblikken stilte in memoriam voor deze leden: Taco den Oudsten, 13 november 2018;
Thom de Haan, 14 november 2018 en Arnold Swillens, 26 februari 2019.
a. Ingekomen post
Er is geen ingekomen post.
b. Vaststellen agenda
Er worden geen wijzigingen aangebracht in de agenda.
2. Goedkeuren concept-notulen ALV d.d. 4 februari 2018 (gepubliceerd op de website)
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en zullen als zodanig worden gepubliceerd op de
website. (actie door bestuur)
3. Jaarverslagen 2018
De jaarverslagen staan eveneens op de website. In de loop van de vergadering zullen deze aan de
orde komen.
4. Bestuurszaken
a. Mutaties: Leonie Mooyman (secr.) en Lucas van den Brekel (penningmeester) treden af.
Voor deze vacatures zijn Sjaak Weststrate (penningmeester) en Wim Pap (secr.) door het
bestuur gekandideerd. Er zijn geen tegenkandidaten en bijgevolg worden beide
kandidaten door de vergadering in hun functie benoemd.
b. Aandachtspunten en acties bestuur naar aanleiding ALV 2018.
● Bestuursreglement > Bestuursplan en Kalender
- Er is voor een periode van 5 jaar beleid geformuleerd;
- De taakverdeling binnen het bestuur en een rooster van aftreden is vastgesteld;
- Verwezen wordt naar de Kwadraat & Praat 2019 waarin het bestuursplan is
opgenomen.
● Investeren in promotie
- Zoals uit het jaarverslag van de penningmeester blijkt is er het afgelopen jaar meer
geld ingezet op promotie bij NK Sprint, Houtevenement en NK (2018);
- Kwadraat & Praat (uitgave 2019) heeft een opwaardering gekregen t.o.v. de uitgaves
in voorgaande jaren (harde kaft);
- Er is een nieuwe Info-flyer (2019) en een promotie-video (2019) gemaakt;
- Diverse promotieartikelen (beach-vlaggen e.d.) zijn inmiddels beschikbaar.

●

Spreiding NK over regio’s
- Bij de bespreking van de wedstrijdagenda komt Klaas ’t Hoen (wedstrijdcommissie)
hier op terug.
- Fokken en dispensatie 2011; zeilklaar gewicht: komen later in de vergadering aan de
orde bij het verslag van Ewoud Krens (technische commissie).
- Schepenlijst: Siebe van der Zee meldt staande de vergadering dat deze nog vorige
week is geactualiseerd.
5. Financiën
Penningmeester Lucas van den Brekel licht het jaarverslag (website) toe waarbij hij
attendeert op de uitgaven voor onder meer de reservering voor het 90-jarig jubileum in 2021
en vervolgens 10 jaar later het 100-jarig bestaan van de klasse organisatie en de in verband
met de verbeterde uitgave gestegen kosten voor de Kwadraat & Praat. Voor wat betreft de
inkomsten is er een mooie post sponsoren dankzij een actieve benadering door o.a. het
bestuur van betreffende sponsoren.
Conclusie: De winst zoals begroot voor 2018 (zie site) is niet gerealiseerd (zie site). Met name
de posten gerelateerd aan wedstrijden (verhouding deelname en kosten) en promotie zijn er
debet aan dat het resultaat over 2018 kleiner is dan begroot.
Begroting 2019 (Zie website): De reservering voor het jubileum is hierop teruggebracht van €
1500 naar € 1000,-. In samenhang met de begroting, die verder geen opmerkingen of vragen
oproept wordt door de penningmeester een voorstel voor contributieverhoging aan de ALV
voorgelegd:
●

Voorstel contributieverhoging:
- Contributie hoofdlid van € 35,- naar € 36,50 verhogen in samenhang met
- Contributie bemanning van € 20,- naar € 17,50 verlagen.
- Donateurs bijdrage blijft € 20,Toelichting: Het voorstel beoogt de kostenstijging te compenseren maar ook de
ledenwerving onder de bemanningen te stimuleren. Er zijn naar verhouding weinig
bemanningen lid.
Na een korte bespreking wordt de contributieverhoging met een meerderheid van de
stemmen aangenomen.

6. Verslag van de kascommissie 2018
De kascommissie bestaande uit Jan de Haan (vz.) en Theo Dik heeft de boekhouding over
2018 gecontroleerd. De kascommissie maakt een compliment aan de penningmeester voor
de overzichtelijk geordende en goed bijgehouden administratie. Er zijn geen tekortkomingen
of onduidelijkheden aangetroffen. De kascommissie verzoekt derhalve de ALV om het
bestuur decharge te verlenen voor de het gevoerde beleid over 2018. De ALV stemt hiermee
van harte in.
7. Benoeming nieuwe kascommissie (2019):
Theo Dik wordt door de vergadering benoemd tot voorzitter; Paul de Groot heeft zich bereid
verklaard om lid te zijn en Jan de Haan stelt zich beschikbaar als reserve lid.
8. Wedstrijdcommissie

a) Terugblik 2018: De voorzitter van de wedstrijdcommissie, Klaas ‘t Hoen kijkt terug op “een
van de mooiste jaren sinds heugenis”. In het voorjaar was de wedstrijddeelname veel groter
dan verwacht (het NK Sprint was in 36 uur volgeboekt). Later in het jaar liep de deelname
aan wedstrijden terug tot beneden de verwachting met dan toch weer een prima inschrijving
voor de Seizoens-Finale in Grou. De terugloop van de deelname aan de wedstrijden in het
midden van het seizoen wordt door de technische commissie in verband gebracht met de
deelname aan de Skutsje-wedstrijden van “onze” kwadraatzeilers. De waardering van het
talent binnen de klasse die hieruit blijkt (15/16 zeilers nemen deel aan de Skutsjewedstrijden) is voor de wedstrijdcommissie ook aanleiding geweest om bij de
wedstrijdplanning voor 2019 rekening te houden met het wedstrijdprogramma van het
Skutsje-zeilen.
b) Het reguliere NK is dit jaar met overmacht gewonnen door Henri & Daphne Boere. “Onze
terechte kampioen 2018!”
c) Het NK Sprint blijkt in 2018 het grootste succes v.w.b. de snelheid van inschrijven. In 2017 is
het NK Sprint voor het eerst georganiseerd en vond plaats in Rotterdam. De deelname limiet
was toen 24 boten. Afgelopen jaar (2018, Belterwiede) is de limiet verhoogd naar 32 boten
en is deze binnen 36 uur volgeboekt.
d) Voor 2019 (Schildmeer) wordt de maximum deelname aan het NK Sprint nog verder
opgehoogd naar 48 boten en wordt in drie startgroepen gevaren. De inschrijving is per
vandaag is geopend!
e) De organisatie voor de wedstrijden en het walprogramma is inmiddels in volle gang. Naast de
reguliere tarieven voor de deelname aan de wedstrijden wordt een totaalpakket aangeboden
en geldt een “early-bird” tarief van €40,-.
f) Het NK is dit jaar in Sneek. Het zal een andere organisatie zijn dan voorgaande NKs op Sneek.
Om uitwaaieren te voorkomen zal alles plaatsvinden vanuit KWS’ clubgebouw “De
Roerkoning” op het Starteiland. De haven wordt vrijgemaakt voor de boten en
moederschepen. Het clubgebouw biedt een beperkt aantal slaapplaatsen (op zaal). Rondom
het clubgebouw kan gekampeerd worden en campers kunnen worden overgezet ! Voor het
“splitsingsdiner” op vrijdag varen we gezamenlijk naar een speciale locatie.
g) PIP, een belangrijk evenement voor onze klasse dat ook door het watersportverbond méér
onder de aandacht gebracht zal worden. De “eredivisie zeilen” is afgelast (te weinig
belangstelling) en ook dit geeft meer ruimte voor de PIP. We verwachten méér deelnemers
en dus zijn er ook méér boten nodig. Het potentieel is rond de 30 kampioenen. Gegeven het
belang van het evenement voor de klasse (andere klassen willen het graag overnemen)
worden booteigenaren opgeroepen om hun boot beschikbaar te stellen.
h) Seizoens-finale, was een geweldig evenement in Grou met grote deelname, veel wedstrijden
en héél gezellig ! Dit jaar is Nieuwkoop aan de beurt om het seizoen af te sluiten met een
groots evenement.
i) Volledige wedstrijdkalender 2019: zie website en Kwadraat & Praat blz. 11.
j) Meer-jaren wedstrijdplanning: Klaas licht toe hoe de wedstrijden zoveel mogelijk over de
regio’s zijn verdeeld. Voor 2021 is er nog geen volledige kalender, maar wordt gedacht aan
de Brasem voor het NK; aan Heeg voor het NK Sprint en een seizoens- finale bij Zevenhuizen.
Voor het jubileum-evenement wordt aan de Belter gedacht. Voor 2022 zijn de plannen nog
heel globaal: richting Friesland en de finale in Groningen.

Bespreking van de plannen in de vergadering:

●
●

●

●

●

Voorstel aan het bestuur om de wedstrijdkalender voor 2020 eerder op de site te zetten. Het
bestuur zal hier uitvoering aan geven. (actie door bestuur)
Voorstel vanuit ALV naar aanleiding van goede ervaringen in de Seizoens-Finale met het
stuurboord ronden van de eerste ton: “Neem deze wijze van ronden ook in andere
wedstrijden op.” Dit voorstel wordt breed gedragen in de ALV. Besluit: De wedstrijdcommissie
zal hier zo veel mogelijk uitvoering aan geven. (actie door bestuur)
Voorstel/vraag naar aanleiding van het voornemen om het NK Sprint met drie groepen te
starten: “Wordt de wachttijd tussen de wedstrijden dan niet heel lang?” Reactie vanuit ALV:
Geert Geelkerken beschikt over een groepsindeling waardoor ook met een 3 minuten startprocedure gewerkt kan worden. (actie bestuur)
Voorstel/vraag met betrekking tot de reguliere NK-wedstrijden: “Kunnen per dag minder
wedstrijden gevaren worden?” Reactie vanuit de wedstrijdcommissie: “Dat gaat in tegen de
trend (en wens van jongeren) om juist zo veel mogelijk “potjes” te zeilen.” Het beleid blijft om
zoveel mogelijk wedstrijden te programmeren en per dag te bezien wat redelijkerwijs
haalbaar en wenselijk is.
Een drankje lonkt en de voorzitter stelt voor om eerst even te pauzeren.

Pauze
9. Technische Commissie
De voorzitter van de technische commissie, Ewoud Krens geeft toelichting op de activiteiten van deze
commissie (zie ook Kwadraat & Praat blz. 31 en de website) in het afgelopen jaar.
Naar aanleiding van de besprekingen van de commissie met het Watersportverbond (J.J.Korpershoek
en Michiel Woort) legt de commissie een drietal voorstellen aan de ALV voor:
1. Omdat er in de toekomst geen dispensaties meer worden verleend stelt de commissie
voor om enkele meetpunten te verruimen. Dit betreft onder meer de houtsoort voor de
onder- en bovenzijde van het dek; de dikte van de wandputtingen; het mastspoor over
twee of drie wrangen en vloerdragers t.b.v ondersteuning van de (lichtere) vlonders. De
klasse-voorschriften worden per meetpunt dan zodanig geformuleerd dat daaraan
voldaan wordt en geen dispensatie hoeft te worden verleend.
Na ampel overleg hierover: De commissie zal hiervoor concrete voorstellen formuleren en deze
voorleggen aan het KNWV voor aanpassing van de klasse-voorschriften en het meetformulier (actie
bestuur door richting KNWV).
2. In de ALV 2018 is gevraagd of een minimum zeilklaar gewicht ingevoerd kan worden
zodat boten sneller en eenvoudiger gecontroleerd kunnen worden op hun gewicht. De
technische commissie geeft aan dat de huidige minimum gewichten voor romp en kiel
ongewijzigd gehandhaafd blijven. Een minimum zeilklaar gewicht kan als indicatie voor
mogelijke afwijkingen in het romp- kielgewicht gebruikt worden echter, er zitten
praktische haken en ogen aan als dit een officiële status krijgt. Bespreking van dit punt in
de ALV levert in dit stadium geen draagvlak voor een besluit op. De huidige voorschriften
bieden voorlopig voldoende aanknopingspunten voor een goede controle, zo is de
conclusie.
3. De technische commissie wordt in overweging gegeven om in navolging van een andere
klasse door loting een paar boten te selecteren om geheel te controleren. Dit kan in de
winter en gecentraliseerd plaatsvinden om de kosten te beperken. Teun Keessen: De

controle op persoonlijke uitrusting is ook tijdens wedstrijden heel goed mogelijk en de
commissie geeft hier het komend jaar prioriteit aan!
4. Daniel Folkersma is onze nieuwe klasse-controleur naast Teun. Extra controleurs zijn van
harte welkom!
5. Breedtemaat fok: De technische commissie stelt voor om de breedtemaat van de fok te
vergroten (van huidige maat halverwege 99 cm naar 102/ 103 cm. Na een brede
discussie en stemming wordt dit voorstel door de vergadering afgewezen.

10. Uitreiking jaarprijzen 2018
De voorzitter van de promotiecommissie, Lisette den Oudsten-Baas, reikt achtereenvolgens
de volgende jaarprijzen uit:
a. Voor het NK 2018:
Brons: Klaas en Brechtje ’t Hoen (4365);
Zilver: Reinout Klapwijk, Henk van Bohemen (4452) en
Goud: Henri en Daphne Broere (3977).
De prijzen voor de drie best presterende boten (door Lisette zelf vervaardigd prachtig
keramiek zeil met een zeilteken in brons, zilver en goud op een fraai mahonie bootje) worden
onder applaus aan de winnaars overhandigd.
b. Vrijwilliger van het jaar: Sjaak Weststrate vanwege zijn inspanningen om de jaarprijs
competitie bij te houden. Hij krijgt met applaus van de vergadering en dank een fles wijn
overhandigd.
c. Met dank voor de deelname aan de Hiswa gedurende de afgelopen week krijgt Wim Pap
eveneens een fles wijn uit handen van Lisette.
De ALV blijkt desgevraagd overigens heel content met de combinatie van Hiswa en ALV zoals dit
jaar voor het eerst is gerealiseerd. (actie bestuur: volgend jaar weer combineren).

11. Rondvraag:
● Henri vindt niet alle boten die geadverteerd worden een goede representatie of reclame voor
de klasse. Hier is vrijwel niemand het mee eens en gaat het huidige bestuur geen actie op
ondernemen. Ieder lid mag zijn/haar boot en onderdelen adverteren op de site. In de
Kwadraat & Praat worden de advertentie opgenomen die per 31 december op de site staan.
● Om tegemoet te komen aan gehoorbeperking: Kan de volgende ALV een geluidsinstallatie
gebruikt worden. Besluit: bestuur zal voor de volgende ALV voorzieningen op dit punt treffen.
● Deelname beurzen Boot-Holland en Hiswa: Verzoek om de bemensing van deze manifestaties
over meerdere personen te verdelen. Oproep aan de leden om zich hiervoor aan te melden.
● Een vraag betreffende deelname aan het twee-jaarlijkse evenement Semaine du Golfe, een
toer-evenement in Bretagne wordt verwezen naar Paulus Mooyman. Het bestuur zal Paulus
vragen om hierover te communiceren via de site en nieuwsbrieven. (actie bestuur).
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een borrel op de Hiswa-stand van de
klasse organisatie. Alle aanwezige leden krijgen de prachtige glossy 2019 uitgereikt.

