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Nieuwsbrief januari 2016
Beste zeilvrienden,
Een nieuwsbrief met gemengde inhoud, inclusief de uitnodiging voor de jaarvergadering
op 5 maart.

Voortgang TVF 2016
Allereerst de notulen van de laatste ledenvergadering (en TV) van 12 december 2015.
De notulen van deze vergadering staan hier, de notulen van 17 oktober staan hier.
Naar aanleiding van de besluiten van de laatste ledenvergadering is de opdracht verleend
aan het consortium Van Ossaanen Naval Architects / Hoek Design. Zij zijn voortvarend aan
het werk gegaan en zijn nu dicht bij een definitief voorstel.
De begeleidingscommissie is in Tholen bijeen geweest voor overleg, er wordt via email
gecommuniceerd en er wordt een meeting gepland met het consortium.
Het bestuur heeft daarom ook besloten om de Jaarvergadering wat uit te stellen om daar
ook het voorstel te kunnen behandelen.
Kort na de ALV wordt door het Watersportverbond een Technische Vergadering
georganiseerd voor het vastleggen van de aangepaste Klasse Voorschriften.

Uitnodiging ALV, Jaarvergadering
U wordt hierbij uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, te houden op
5 maart 2016 in het clubhuis van WSV Braassemmermeer, Noorderhem 2, 2371 EC in
Roelofarendsveen, de aanvang is 13:00 uur.

Agenda
1. Opening.
2. Ingekomen stukken
(gaarne voor 28 februari inzenden)
3. Goedkeuring van de notulen jaarvergadering van 31 januari 2015
Het document staat hier en op onze website www.rondenplatbodem.nl
4. Verslag van de bestuursactiviteiten 2015 en bestuurssamenstelling
5. Verslag van de penningmeester

6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
7. Activiteiten 2016
8. Ontwikkelingen Klassenvoorschriften (TVF2016) en andere wedstrijd technische zaken
a. Hans Voskuil en Niels Moerke presenteren en lichten het Ossaanen/Hoek voorstel
toe.
b. Rapportage adviescommissie.
c. Vragen.
9. Koffiepauze.
10. Jaarprijzen
11. Uitreiking pechvogelprijs.
12. Uitreiking Vaarprijs
13. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
14. Sluiting vergadering

Procedure wijziging voor aanmelding nieuwe zeilen
Het Watersportverbond wil in de toekomst de informatie van een nieuw zeil ontvangen
van de Meetbriefhouder en niet meer van de zeilmaker.
Er moet opgegeven welke zeil er vervangen wordt, en alle details van het nieuwe zeil,
inclusief het buttonnummer. Het wijzigingsformulier staat hier en is ook te vinden op de
site.
De geldige meetcertificaten moeten nog steeds aan boord zijn tijdens de controles.
Wij hopen op een brede opkomst voor de jaarvergadering,
Namens het Bestuur,
Frank de Bruin.

