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De jaarvergadering op 11 februari was ondanks de sneeuw redelijk bezocht. De
voorlopige notulen zijn hier te vinden. Vooral de discussie over de TVF2016 en de
presentatie door Martijn van Schaik ontlokte nogal wat discussie.
Het is duidelijk dat er in het verleden niet altijd even nauwkeurig gemeten is. Het meten
van een schip op het droge maakt het mogelijk om de maten veel nauwkeuriger vast te
leggen. Voorlopig varen we in 2017 met de oude TVF.

Klassencontroleurs
Het watersportverbond organiseert weer een cursus voor klassencontroleur. Vanuit het
bestuur moedigen we de deelname aan deze cursus aan, wij vergoeden het cursusgeld.
Speciaal ook enthousiaste bemanningsleden zijn van harte welkom.
Hier is de brief van Denis Willaarts:
Graag informeer ik u over de opleiding Klassencontroleur, welke start op zaterdag 11
maart 2017 te Medemblik.
In de opleiding gaan we aan de slag met zowel het praktische gedeelte zoals het
meten en controleren van zeilen en materiaal als met het formele gedeelte van de
regels en procedures.
Na deze opleidingsdag dient de deelnemer in de praktijk mee te lopen en controleren
met een klassencontroleur om vervolgens in het najaar op de nader te bepalen
terugkomdag af te ronden met een stuk cursus en een examen.
Ik wil u vriendelijk verzoeken dit bericht binnen uw klasse te verspreiden. Wanneer
er geïnteresseerden zijn dan kunnen zij zich opgeven via
www.mijnwatersportverbond.nl .
Mochten er vragen dan hoor ik dat graag via opleidingen@watersportverbond.nl

Deltaweek/Deltaweekend
De organisatie van het Deltaweekend is gezwicht voor ons verzoek om toch weer een
aanbrengrace te organiseren. Op donderdag 22 juni wordt er gestart zoals gebruikelijk in
de Krabbenkreek en de finish ligt in de buurt van de Keeten A, dus een baan als vorig jaar.
Voor de rest van de dagen, dus 23 t/m 25 juni geldt:
WV Noord-Beveland gaat de vissershaven van Colijnsplaat inrichten als wedstrijdhaven en
de vismijn als plaats van samenkomst, prijsuitreiking etc.
Vriendelijke zeilers groet.
Rombout Jongejans
Frank de Bruin

