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Notulen extra algemene ledenvergadering
klassenorganisatie 28-8-2018
Notulen extra ledenvergadering Rond en Platbodem klassenorganisatie, gehouden op
donderdagavond 30 augustus om 20.00 uur bij de KNZRV te Muiden.
Aanwezig: Jan van Middelburg, Willem Schotman, Rombout Jongejans , Willem Muller, Dirk
Van Duivendijk, Nico Feddes, Joost Poelmann, Maaike Steenstra, Sebald van Roijen, Marije
Overwater, Pieter Overwater jr, Ruud Bernard, Pieter Jan Spijkerman, Frans van der Doe, Kick
Mulder, Laurents Mulder, Remco Abeln,, Hans Verheul, Bernard Voogd, Joost Post, Teunis
Hopman, Jan Hopman, Laurens Meijer, Meerte Parel, Teunis Kroon, Richard Pannekoek,
Michiel Wortman Watersportverbond, Luuk van der Pol, André de Groot, Els van der Pol,
Hetty Post, Joost Post, Peter Tolsma SSRP criteriumcommissie.
Eregast: Cilia en Annekoos Schaap
Met kennisgeving afwezig: Richard Kaan (met brief, is voorgelezen), Paul Bernd Everts, Frank
de Bruin, Dries Bruinooge.

Agenda:
1 Opening door de voorzitter, om 20.05
2 Ingekomen stukken
Brief Richard Kaan, die wordt voorgelezen.
Met kennisgeving afwezig, Dries Bruinooge, Paul Bernd Everts, Frank de Bruin
3 Mededeling
Brief Manneke over de procedure TVF, waar hij het niet mee eens is. De brief zal op de
website worden gezet.
4 Goedkeuring van de notulen van de jaarvergadering van 20 januari 2018
De notulen worden goedgekeurd.

5 Financiële jaarcijfers 2017
De jaarcijfers worden globaal besproken. De uitkomst zal op de website worden gezet. Het
eigen vermogen van de vereniging bedraagt 5300 euro.
6 Bevindingen van de kascommissie
De kascommissie bestond uit Willem Muller en Pieter Jan Spijkerman.
Willem geeft een toelichting en geeft aan dat de cijfers een juist beeld geven.
7 Decharge en benoeming nieuwe kascommissie.
De kascommissie wordt gedechargeerd. De nieuwe kascommissie bestaat uit Willem Müller
en Willen Schotman.
8 Decharge en benoeming nieuwe penningmeester
Frank de Bruin treedt terug als penningmeester van de klassenorganisatie. Frank wordt
decharge verleend als penningmeester. Dank wordt uitgesproken voor het vele werk dat
Frank heeft verricht. de vergadering geeft een warm applaus voor Frank zijn bijdrage.
Het bestuur draagt Kick Mulder voor als nieuwe penningmeester.
Kick Mulder wordt benoemd als penningmeester.
9 Verkiezing en benoeming voorzitter.
Aftredend is Jan Middelburg.
Jan Middelburg stelt zich kandidaat voor de functie van voorzitter van de klassenorganisatie.
Jan Middelburg wordt met een applaus herbenoemd als voorzitter.
10 Aftreden bestuursleden.
Aftredend zijn Meerte Parel en Frank de Bruin. Een dankwoord wordt door de voorzitter
uitgesproken.
11 Website
Het bestuur is bezig conform de wens van de ALV van 20 januari 2018 een nieuwe website te
laten bouwen. De gesprekken met de bouwer lopen voorspoedig en de verwachting is dat nog
dit jaar de nieuwe site in de lucht komt.
Frank Teurlings wordt bedankt voor zijn werkzaamheden aan de nieuwe site.
12 Borrel Ruud Schaap
Door Jan wordt stilgestaan bij het overlijden van Ruud. Jan verwelkomt in het bijzonder Cilia
en Annekoos Schaap. Ruud heeft jaren in het bestuur gezeten. Met hart en ziel heeft Ruud
zich ingezet voor de vereniging. Hij was als wedstrijdcommissaris de regelaar voor de
organisatie van het NK in Monnickendam. Daarnaast verzorgde Ruud de jaarprijzen en werk
voor de klassenvoorschriften en meetbrieven.
In Januari 2018 heeft hij zijn taken neergelegd.
We drinken een borrel op Ruud.
13 De nieuwe wisselprijs
De nieuwe wisselprijs voor de komende nationaal kampioen wordt getoond en toegelicht.
Suggesties voor de titel kunnen worden aangemeld bij het bestuur tot 5 september.

14 Terugkoppeling controle door Peter Tolsma
Peter merkt op dat ook dit jaar er een stap voorwaarts is gemaakt. Verbeterpunten zijn:




Ploegschaarankers horen niet voor de boeg.
Kleur van de lijnen behoort wit, bruin of grijs te zijn.
Zeilnummers in de zeilen corresponderen niet geheel met de meetbrief of zijn
afwezig. Hier moet wel naar gekeken worden omdat het zeilen hiermee direct wordt
beïnvloed.

Tot slot vertelt Peter dat de houten Friese schepen bezig zijn hun eigen klassenorganisatie op
te richten.
15 Van de Technische commissie.
De Technische commissie heeft een tweetal documenten opgesteld. Beide documenten zijn
bijgevoegd.
ALV. Sebald geeft een toelichting op de werkzaamheden tot nog toe van de TC.
Op 6 september is een vergadering bij het verbond gepland met TC, bestuur, Verbond en zo
mogelijk de ontwerpers.
De TC heeft het proces van meten tot meetbrief in een drietal stappen opgedeeld, te weten,
meten, invoeren en berekenen TVF. Het doel is dat elk van de drie stappen bekeken wordt op
transparantie en zo mogelijk verbeteringen.
Door PieterJan is de nieuwe TVF in een spreadsheet nagerekend. Dit gaf veel inzicht en
omissies in de klassenvoorschriften kwamen boven water. Er zijn nog wel de nodige
aanpassingen van de klassenvoorschriften nodig.
De berekeningen voor de Schokkers zijn niet transparant en reproduceerbaar te krijgen. Dit
moet wel gebeuren omdat anders het vertrouwen in de uitkomst daalt.
De TC heeft nog niet uitgebreid gekeken naar het meten van de schepen. Dit is een van de
eerste vervolgstappen. Wel is al duidelijk dat het Meetprotocol te beperkt is en dat dit moet
worden uitgebreid. Onder andere het bakboord stuurboord recht liggen van het te meten
schip is een aandachtspunt.
Daarnaast beveelt de TC aan dat er bij het Verbond altijd twee meters moeten zijn.
De vergadering kan zich vinden in de aanpak van de TC. Vooral het uitgangspunt dat de
meetbrieven transparant en reproduceerbaar moeten worden uitgegeven, wordt
onderschreven.
De vergadering is van mening dat de leden eigenaren van de schepen, zelf hun gegevens
moeten kunnen inzien. Met de klassenvoorschriften omgezet in een spreadsheet zoals
bijvoorbeeld PieterJan heeft gedaan, kan vervolgens een transparant en reproduceerbare TVF
worden berekend
De vergadering en de TC zijn ervan overtuigd dat de ontwerpers van de nieuwe TVF formule
naar eer en geweten de formules hebben opgesteld.
Algemeen beeld is dat veel meetgegevens oud zijn en wel voor controle opnieuw moeten
worden gemeten.
Het bestuur staat achter de bevindingen van de TC en zal deze inbrengen bij het Verbond.
Teunis Hopman vraagt, waarom gaan we niet laseren. Antwoord: Vanwege de kostprijs, dat is
en was ook een uitgangspunt van het bestuur. Daarnaast vult PieterJan aan: het
invoerprobleem en het berekenen wordt hiermee niet opgelost.

Willem Schotman vraagt of de coëfficiënten in de klassenvoorschriften staan? Daarmee is het
toch na te rekenen. Wij streven ernaar dat een ieder het na kan rekenen. daarmee wordt het
transparant. Tot op heden zijn we niet in staat de berekende TVF-en van de schokkers
transparant te krijgen.
Het eigendom van de meetgegevens is een punt van gesprek met het Verbond en de
ontwerpers. De vergadering laat blijken dat deze gegevens niet niet bekend kunnen zijn.
Pieter Overwater Jr. brengt in om de ervaringen en de kennis van de ORC te gebruiken. Goed
punt.
PieterJan vraagt aan Michiel Wortman wat voor consequenties er zijn voor het NK nu de
Meetbrieven niet overeen komen met de klassenvoorschriften. Antwoord: dit heeft geen
consequenties. De intenties is wel om het kloppend te maken.
Waarom waren de problemen nog niet bekend bij het Verbond? Dat is terugkijken we willen
proberen vooral komende donderdag constructieve stappen te zetten naar transparante en
reproduceerbare TVF-en.
Joost Post merkt op dat we als klassenvereniging niet de neus teveel naar het Verbond moet
laten hangen. Het is niet goed dat het Verbond de meetgegevens van de schepen kaapt.
Willem Schotman houdt een pleidooi om de gegevens openbaar te maken, in elk geval voor
de eigenaar.
16 Roulatieschema bestuur
Jan Middelburg augustus 2018 voorjaarsvergadering 2022
Rombout Jongejans voorjaarsvergadering 2019
Kick Mulder augustus 2018 voorjaarsvergadering 2022
Hans Voskuil voorjaarsvergadering 2019
Frank de Bruin aftredend augustus 2018
Meerte Parel aftredend augustus 2018
14 Rondvraag en wat verder ter tafel komt
Rombout overhandigt Jan een boek over de toekomst van het IJsselmeer als dank voor de
inzet voor het NK en de Nieuwe TVF.
15. Sluiting vergadering 21.50.

