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Nieuwsbrief november 2015
Beste zeilvrienden,

ALV van 17 oktober 2015
Het clubhuis van de “Koninklijke” in Muiden vulde zich langzaam, een aantal telefoontjes
meldden al eerder dat een aantal deelnemers in het verkeer vast zaten. Gelukkig
serveerde onze gastheer lekkere koffie en thee totdat iedereen binnen was en we konden
beginnen.
Voorzitter Jan Middelburg opende de vergadering die aan de hand van een presentatie,
hier te vinden, de onderwerpen op de rails houdt.
De notulen van deze Extra Leden Vergadering staan hier.

Vervolgens
Aan de hand van de besluiten van de vergadering is het vervolgtraject uitgezet.
Samen met het Watersportverbond is een datum gekozen voor een dubbele vergadering
op 12 december, eerst een Ledenvergadering in de morgen, dan na de lunch een
Technische Vergadering voor alle meetbriefhouders, voorgezeten door het
Watersportverbond.
Beide vergaderingen zijn cruciaal om het project van de harmonisatie van de TVF te
kunnen starten.
Als de besluiten uit beide vergaderingen positief zijn kan de opdracht geven worden aan
het gelegenheidssamenwerkingsverband van Oossanen en Hoek (m.n. Martijn van
Schaik).
Tijdens de uitvoering houdt de, in de ALV van 17 oktober aangestelde, begeleidingscommissie de vinger aan de pols.
De uitkomsten van het proces worden vervolgens verwerkt in de Klassen Voorschriften
die dan in de, in het voorjaar te houden, Technische Vergadering bekrachtigd moeten
worden.

Extra Algemene Ledenvergadering 12 december
U wordt uitgenodigd voor een algemene ledenvergadering op zaterdag 12
december 2015, te houden bij het Watersportverbond te Nieuwegein Wattbaan 31,
3934 ML Nieuwegein. [route].
De nieuwe locatie is het clubhuis van de KNZRV te Muiden. Westzeedijk 7, 1398 BB
MUIDEN [route].Aanvang 10:30 uur.

Agenda:
1. Opening.
2. Mededelingen,
3. Ingekomen stukken.
4. Goedkeuring notulen 17 oktober 2015
5. Onderwerpen welke ter stemming worden gebracht:
a. aanpassing contributie RPL klassenorganisatie.
Het voorstel van het bestuur is om de contributie vanaf 1 januari 2016 tijdelijk
(voor 3 jaar) te verhogen met 100 Euro. Dit om de kosten welke de aanpassing
TVF formule voor de V, H en Z klasse met zich mee brengt te dekken. Op de
vergadering wordt dit verder toegelicht.
b. aanpassing TVF formule voor de klassen V (Vissersschepen), H (Hoogaarzen) en Z
(Zeeschouwen)
I.
Reden tot aanpassing
II.
de inventarisatie van het te lopen traject
III.
Financiering
De Heer Niels Moerke (van Oossanen) zal een toelichting geven op de werkwijze
van de ontwerpers m.b.t. het tot stand komen van de aangepaste TVF formule.

6. Stemronde: voor of tegen.
In stemming worden gebracht:
Punt 5-a:
Verhoging contributie per 1-1-2016 met 100 Euro.
Punt 5-b:
Aanpassing TVF formule voor de klassen V, H en Z.
i.
ii.

Bij afwijzing van het voorstel 5a en/of 5b wordt het project stop gezet.
Bij aanvaarding van het voorstel 5b zal er een aanpassing in de berekening
van de TVF voor de genoemde klassen plaats vinden.
Over de tekst in de Klassen Voorschriften zal in het voorjaar 2016 een
Technische vergadering worden gehouden. Het wel of niet invoeren van de
aangepaste TVF staat daar niet meer ter discussie.

7. Sluiting.
Na de lunch begint de Technische Vergadering (TV) voor alle meetbriefhouders. U
ontvangt hiervoor een separate uitnodiging van het Watersportverbond.
Uw aanwezigheid bij deze belangrijke vergaderingen is zeer gewenst, wij hopen op uw
presentie!
Mocht het voor u onmogelijk zijn om aanwezig te zijn, dan bestaat de mogelijkheid voor
de ledenvergadering (niet voor de TV) uw mening over de aangegeven agendapunten te
laten horen tijdens de vergadering door een korte en bondige mail te sturen naar
bestuur@rondenplatbodem.nl
Het is mogelijk om voor de ledenvergadering (niet voor de TV) een machtiging te verlenen
aan een medelid wat wel aanwezig zal zijn, het machtigingsformulier vindt u hier.
Namens het bestuur,
Hans Voskuil,
Frank de Bruin.

