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Nieuwsbrief maart 2015,
Beste zeilvriend,
Het voorjaar is officieel begonnen en de voorbereidingen voor het wedstrijdseizoen
beginnen op gang te komen. Hopelijk gaat het weer ook snel voorjaarstrekjes vertonen.
Na de jaarvergadering heeft het bestuur een aantal zaken te melden.
Notulen Jaarvergadering
De notulen van de jaarvergadering van 31 januari staan hier en op de website.
Hermeten en wegen
Er zijn een aantal hermeet sessies georganiseerd op de volgende data:
8 mei te Eemnes werf Kroeze, weeg en hermeet sessie
10 juli in Tholen bij van Duyvendijk, na de deltaweek en voor de van Loon
28 augustus in Eemnes, Na Sail en voor het NK 2015
opgeven bij Ruud of Hans
Een lijst met schepen die hermeten/gewogen moeten worden staat hier
Opleiding Klassencontroleur
Ons nieuwe lid Hans Geul en R&P bemanningsleden Frans van der Doe en Casimier van der
Post hebben ingeschreven en het eerste gedeelte (21 maart) gedaan. Helemaal Top!
Plaats en datum Nederlands Kampioenschap
Wij blijven ook dit jaar in Monnickendam, data 4, 5 en 6 september, bekeken is of we het Cklasse kampioenschap in Zeeland zouden kunnen doen. Na een aantal overwegingen en
informatie via Deltaweek hebben we besloten om het toch in Monnickendam samen met de
B klasse te laten plaatsvinden. We zijn bezig met de Zeilhoek voor het feest op zaterdag.
Sail Amsterdam
Om mee te doen kan er aangemeld worden onder auspiciën van de VSRP. Aanmelden kan
op: https://www.sail.nl/2015/registratie-varend-erfgoed onder de kop Behoudsorganisatie
en VSRP kiezen als behoudsorganisatie.
Voorjaars Clinic
Met Dirk Blom gaan we weer een voorjaars Clinic organiseren.
We gaan in principe 9 mei, de locatie staat nog niet geheel vast, maar wordt wel Friesland
(ZW). Als u belangstelling heeft, graag snel (hier) opgeven we willen graag het aantal
deelnemers weten in verband met de keuze van de locatie.
Met zeilersgroet,
Frank de Bruin

