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Nieuwsbrief november 2014
Beste zeilvriend,
Graag deze Nieuwsbrief ook doorsturen naar de bemanning.
Zij zijn ook welkom bij de jaarvergadering.
We hebben ook een facebookpagina: like ons!

Jaarvergadering 31 januari 2015

De jaarvergadering wordt gehouden op 31 januari 2015 bij wsv Braassemermeer in
Roelofarendsveen. Zet ’t vast in uw agenda. De uitnodiging en agenda en programma
daarvoor komt in december.
Foto’s en verslag NK 14
NK 14 is achter de rug. Het verslag is onlangs in Spiegel nr 9 verschenen.
De foto’s zijn na de vakantie van onze webmaster bijgewerkt en op de site gezet, ze
geven een mooie impressie van het evenement.
Een bijzonder weekend met weinig wind maar daardoor meer tijd voor een praatje hier
en daar en twee gezellige lustrum avonden in de tent.
Veel Dank
We hebben fantastische hulp gehad bij de organisatie van het NK:
• De controle op donderdag door Ruud Schaap was een intensief karwij.
• De financiële bijdrage van de sponsoren hebben we echt nodig gehad,
Hoek Design, Van der Post verzekeringen, Dirk Blom lemsteraken, en Gulf Cobla: we
zijn er erg blij mee.
• De lustrum commissie: Willem Mulder, Marije Overwater en Jan Middelburg heeft
goed werk verricht.
• De wedstrijdleider: Tom Erik van Strien had het dit jaar heel moeilijk en heeft toch
voor elkaar gekregen vier wedstrijd te starten.
• De wedstrijdcommissie maakte de baan in orde, hield ons in de gate en berekende
onze tijden.
• De protestcommissie heeft dit jaar een paar moeilijke beslissingen moeten nemen.
• De cateraar De Koperen Vis paste zich prima aan op ons grillige gedrag en bracht ons
lekker eten.
• De havenmeesters stelden zich heel dienstbaar op.
2015
De zomer van 2014 zit erop: het was een zeilprachtig zeilseizoen.
Tijd om “to do” lijstjes samen te stellen en plannen te maken voor komend jaar.
Als eerste staat de jaarvergadering op 31 januari bij wsv Braassenerneer op de agenda.
Voor die tijd hebben we nog contact met het Watersportverbond, S.S.R.P. en sponsoren.

Ook kijken we naar een locatie voor het NK 15.
Vrijwilligers gezocht: Protestcomité, klassencontroleur, meter
Het aantal mensen beschikbaar voor de platbodemwedstrijden blijkt elke keer weer
beperkt te zijn. Het zou mooi zijn als er zich een paar platbodemzeilers zouden willen
verdiepen in de regelgeving en organisatie rond de wedstrijden. Het Watersportverbond
organiseert opleidingen o.a. voor protestcomitélid en klassencontroleur, ook een meter
kunnen we binnen onze geledingen gebruiken. De opleidingen worden komende winter
georganiseerd: wie gaat die uitdaging aan?
Zie: opleidingen@watersportverbond.nl
C-Klasse
Graag zouden wij een vertegenwoordiger van de C-Klasse aan het bestuur toevoegen.
Door een aantal nieuwe meetbrieven in deze klasse zijn wij optimistisch gestemd en
hopen dat deze trend zich voortzet.
Wie heeft er belangstelling?
Sponsoren
We zoeken naar nieuwe sponsoren voor NK 15: denk met ons mee, alle tips zijn welkom.
Met vriendelijke groet van he bestuur.

