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Beste zeilvrienden,
Laat ik beginnen om een ieder te bedanken voor het feit dat er zo massaal
voor mijn toetreding tot het bestuur gekozen is. Helaas kon ik zelf de
vergadering. om gezondheidsredenen niet bijwonen, maar een dergelijke
reactie geeft wel een goed gevoel. Met mijn gezondheid gaat het gelukkig
overigens weer prima.
De korte periode waarin ik het bestuur heb leren kennen wordt gekenmerkt
door een goede team geest. Ervaren mensen, die weten waar ze over praten.
Een aantal vergaderingen hebben we inmiddels gehad waarbij de organisatie
van het Nationale Kampioenschap 2011 veelal centraal heeft gestaan
(wedstrijd organisatie, communicatie, sponsors, locatie en feestavond zijn zo
een paar onderwerpen). Daarbij dient echter zeker ook opgemerkt te worden
dat de technische commissie het nodige werk voor haar rekening neemt
i.v.m. de meetbrieven en wat daar zoal bij komt kijken.
De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik als zeiler me niet goed realiseerde
wat dit bestuur zoal doet.
Ik kan u verzekeren dat het een voorrecht is om deel uit te maken van dit
team.
De firma "Dirk Blom Lemsteraken" heeft aangeboden om aan
geïnteresseerde zeilers wedstrijd training te geven. Het idee bestaat om dit
een combinatie te laten zijn van wat theoretische uitleg gecombineerd met
praktische (trim) ervaringen op doen, op een wat grotere lemsteraak.
Bij voldoende belangstelling zou dit nog deze zomer georganiseerd kunnen
worden. Het ligt voor de hand dat deze training in Hindeloopen plaats zal
vinden; en er zijn voor ons als deelnemers geen kosten aan verbonden.
Dit lijkt me een redelijk uniek aanbod
Graag zou ik reacties op dit aanbod zo spoedig mogelijk ontvangen
(mailto:jan.middelburg@exxonmobil.com)
Graag zie ik u allen op de ONK, dit jaar wederom in Monnickendam en wel op
2,3 en 4 september.
De aankondiging van de wedstrijden komt volgende week, waarna de
inschrijving wordt geopend.

KOMT ALLEN!
Ik wens u een prettige en sportieve zeilzomer toe

Jan Middelburg (Tjoenster)

