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Nieuwsbrief maart 2012
«Aanhef1»,
Het vroege voorjaar geeft nu al de kriebels om weer het water op te gaan, de laatste
klusjes moeten misschien nog afgemaakt worden voordat de boot het water in kan.
Plannen zijn misschien al gemaakt voor het seizoen, bemanning voor de wedstrijden nog
niet helemaal compleet en de logistiek van de aanbreng van de boot naar de startplaats
en terug moet ook nog verder uitgewerkt worden. Kortom nog een aantal uitdagingen
voordat we de wedstrijduitdaging aan kunnen gaan.
Afgelopen Jaarvergadering
Dit jaar konden we die houden op een prachtige locatie dankzij sponsoring van
Skipshelling Blom en Zeilmakerij Molenaar. Het weer gooide voor een aantal schippers
roet in het eten, door de sneeuwval was de opkomst helaas wat minder dan verwacht.
Op de site kan je hier een impressie van de vergadering zien, de notulen staan hier.
Het zeilseizoen 2012
Tijdens de jaarvergadering werd gevraagd na te gaan of de Charity Cup wedstrijden op
de Oosterschelde (16 en 17 juni) opgenomen zouden kunnen worden in de jaarprijslijst.
We hebben contact opgenomen met de organisatie, waar bleek dat ze nog geen
platbodem klasse hadden, maar graag bereid waren om dat wel te doen als er genoeg
belangstelling is. De platbodems (B en C gemeten) krijgen een apart startveld, en er
wordt gevaren onder auspiciën van het Watersportverbond en hun wedstrijdregels. Wij
willen die mogelijkheid graag benutten om het aantal wedstrijden in het zuiden in
balans te brengen met de rest van het land. Van jullie wordt verwacht om met zoveel
mogelijk schepen aan dit leuke evenement mee te doen. Bij voldoende schepen aan de
start kunnen we de wedstrijd mee laten tellen voor de jaarprijs. Kijk ook even naar hun
website. Je krijgt een mailtje zodra de inschrijving voor R&P open staat.
Nederlands Kampioenschap van 31 augustus -2 september
Dit jaar blijkt de Opera weer samen te vallen met ons kampioenschap, wij overwegen
daarom de feestavond op vrijdag te plannen. We willen dat niet geheel zonder jullie
input, dus graag een reactie of je het er al dan niet mee eens bent.

Contributie
Bij deze vragen wij je de contributie 2012 van € 27,50 over te maken.voor 15 april naar
Rabobank rekening 34 67 39 160 tnv Rond-en Platbodem Klassenorganisatie te Den
Haag, onder vermelding van scheepsnaam en zeilnummer. Bij voorbaat dank voor een
snelle betaling
Wij wensen je een heerlijk zeil- en wedstrijdseizoen!
Namens het bestuur,
Frank de Bruin.

