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Notulen Jaarvergadering 2016
Notulen jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Klassen Organisatie Rond en Platbodem,
Gehouden op 12 maart 2016 in het clubhuis van WSV Braassemmermeer,
Aanvang 13:00 uur.
Aanwezig: Jan Middelburg, Ruud Schaap, Frank de Bruin, Hans Voskuil, Willem Muller, Dries
Bruinooge, Nico Feddes, Dirk van Duivendijk, Danker Rijk, Joost Poelman, Sebald van Royen,
Peter Overwater, Kick Mulder, Ruud Bernard, Willem Schotman, Remco Abeln, Rombout
Jongejans, Marije Overwater, Hans Gerritsen, Peter Kroes, Meerte Parel
Gasten: Martijn van Schaik, Niels Moerke, Peter Tolsma
Afwezig met kennisgeving: PieterJan Spijkerman, Maaike Steenstra, Bernard Voogd, Ed van
der Dussen, Richard Kaan, Els en Luc Dikland.

Agenda
1. Opening door de voorzitter.
a. Om 13 uur heet Jan Middelburg de aanwezige welkom. Er zijn een groot aantal
punten waar we vandaag een beslissing over moeten nemen. Het geheel zal in het
teken staan van de nieuwe TVF 2016, waarmee we het komend jaar op een
spannendere, eerlijkere en daarmee leukere wijze tegen elkaar kunnen zeilen.
2. Ingekomen stukken
a. De ingekomen stukken worden doorgenomen. Een aantal daarvan hebben
betrekking op onderwerpen op de agenda. De essentie van het stuk wordt
hieronder kort weergegeven:
b. Joost Post, halfwinder bij zwaar weer overlaten aan de schipper, staat op de
agenda.
c. Dirk van Duivendijk,
valstoppers toestaan, staat op de agenda..
d. Sebald van Royen, valstoppers tekst VA 's en de vallen en de blokken, komt aan de
orde vandaag.
e. Nico Feddes,
- vragen valstoppers, komt aan de orde.
- verzwaren van zwaarden, zal SSRP iets over zeggen.
- fouten meetbrieven, geef het door.
- IZ, geen verschil, Hans geeft uitleg over meetwijze.
- overloop grootschoot, zal SSRP iets over zeggen.
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3. Goedkeuring van de notulen van de jaarvergadering van 31 januari 2015
Het document staat op onze website.
De notulen worden goedgekeurd met dank aan de secretaris.
4. Verslag van de bestuursactiviteiten 2015 en bestuurssamenstelling
Maaike heeft aangegeven dat zij aftreed als secretaris.
Maaike zal het bestuur verlaten en treedt onder dankzegging terug.
5. Verslag van de penningmeester
De financiële jaarstukken worden gepresenteerd en liggen ter inzage.
Frank geeft een toelichting. Reserve is iets toegenomen.
Frank doet een oproep om gezien de uitgave aan de TVF, de factuur van het komend
jaar snel te betalen.
De lening zal op de balans worden opgenomen.
6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
Willem Schotman heeft samen met PieterJan Spijkerman de boeken gecontroleerd. De
boeken geven een getrouw beeld. Over het salderen zijn opmerkingen gemaakt
waarna aanpassingen hebben plaatsgevonden.. Voorstel is om de penningmeester
decharge te verlenen. De vergadering verleent de penningmeester decharge.
De Kascommissie voor het komende jaar wordt herbenoemd (Willem Schotman en
PieterJan Spijkerman).
7. Activiteiten 2016
Verslag door het bestuur.
Boeiers, willen we ook meenemen bij de nieuwe TVF. Het bestuur is het de boeiers
zelf gaan vragen. Ze zijn uitgenodigd bij de Hiswa inclusief vrijkaart. We wachten
volgende week af.
8. Ontwikkelingen Klassenvoorschriften (TVF2016) en andere wedstrijd technische zaken
a. Martijn van Schaik en Niels Moerke presenteren en lichten het Ossaanen/Hoek
voorstel toe.
De presentatie geeft een beeld van wat er gaat veranderen. Op hoofdlijn wordt de
nieuwe formule doorgenomen. De verschillen van de rompweerstand worden
grafisch en in tabelvorm getoond. Het zelfde geldt voor de variaties in TVF en de
middeling bij de verschillende weertypen licht midden hoog. De gebruikte sheets
zullen separaat aan de leden worden toegestuurd.
b. Rapportage door de adviescommissie.
Adviescommissielid Kick Mulder: De begeleidingscommissie kan nog geen mening
geven omdat de informatie nog niet is gedeeld. Zodra het ontwerpwerk klaar is,
worden de TVF-en berekend. Daarna zal de validatieslag met de uitslagen worden
gemaakt. Hierbij speelt de begeleidingscommissie een grote rol.
Hoe zit het met het tijdschema?
Antw.: Globaal ziet dat er als volgt uit:
1april wordt door het watersport verbond de oude TVF op de website geplaatst.
Deze wordt niet verstuurd maar komt wel op de site. Daarmee kan dan ook
ingeschreven worden.
i. Medio april is er een technische vergadering waar het formele besluit wordt
genomen.
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ii. Daarna worden de nieuwe TVF-en berekend en zullen rond 1 mei nieuwe
meetbrieven verstuurd worden. Daarmee kan ook worden ingeschreven.
iii. Het verzoek is of er gedetailleerder tijdschema gaat komen. Dat komt er en
zal schriftelijk worden gecommuniceerd.
c. Het niet berekenen van halfwinder in "TVF2016 zwaar”
Het is de vraag of het voeren van een halfwinder tijdens zwaar weer (meer dan 14
knopen wind, kleine 5 BFT) verantwoord is. Het is aan de ene kant de
verantwoording van de schipper om dit te beslissen, aan de andere kant is ook het
veiligheidsaspect bij het zeilen in een wedstrijd van belang. Kan het schip nog wel
snel de juiste manoeuvre doen.
Indien de halfwinder in de TVF zit zal men eerder geneigd zijn deze te zetten.
Het voorstel is om artikel I.1 aan te vullen met:
De ”TVF 2016 zwaar” zal niet met halfwinder worden berekend.
Na discussie met de vergadering wordt het voorstel teruggetrokken. Oplossing
moet gekozen worden waarbij ook de keuze mogelijkheid per wedstrijd van de
halfwinder moet worden meegenomen.
d. Voeren van de halfwinder samen met de voorzeilen.
De leden Hopman en Kaan hebben aangegeven dat zij de keuze vrijheid voorstaan
om de kluiver en fok tegelijk met de Halfwinder te voeren.
Het voorstel is om de tekst van art G.3.6.g aan te passen als volgt:
De halfwinder mag gevoerd worden samen met de fok en kluiver.
Dit wordt toegestaan. 5 stemmen tegen, 10 voor, rest onthouding. Voorstel
aangenomen, het komt wel terug bij de Technische Vergadering.
e. SSRP Peter Tolsma, Criteria commissie
Als er behoefte is aan wijzigingen breng deze dan in bij de SSRP. De criteria
commissie van de SSRP krijgt nu vooral punten van de VA klassenorganisatie.
Peter houdt pleidooi dat wij graag leuk wedstrijd tegen elkaar willen zeilen.
Dan de punten:
i. Valstoppers, mag niet voor de vallen van de voorzeilen, reeflijnen en met de
uitzondering kluiverstagen. De Klassenorganiastie zal een voorstel hier
omtrent naar de Criteriumcommissie SSRP sturen.
ii. Kunststoflijnen. Mag nu alleen geslagen met de kleur van manilla. Ook dit zal
als een voorstel naar het SSRP worden gestuurd.
iii. Verzwaren van zwaarden. Discussie is ontstaan naar aanleiding van schip met
erg veel lood in zijn zwaarden, voor beslag wordt nu aangehouden 15 kg voor
VA schepen, 11 kg voor de overige. Wel per zwaard! Moet nog in de Criteria
worden verwerkt door het SSRP.
iv. Schouwen (beoordelen van de SSRP op criteria) om de hoeveel jaar. Indien
nodig wordt er geschouwd, blijft zoals het was, verder dus niet.
v. Hoe worden dispensaties kenbaar gemaakt. Staan in de lijst bij het Stamboek
en daarnaast komen ze te staan op de meetbrief.
vi. Elektrisch lieren. Verschilt per klasse. Voor C schepen niet toegestaan voor
zeilen en het trimmen van zeilen (ankerlier mag wel), bij A en B schepen mag
het wel.
vii. Stropblokken, de vergadering is voor algemeen invoeren. Moet nog door de
SSRP in de Criteria worden aangepast.
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viii. Overloop grootschoot. Alles mag, alleen in de haven moeten de
hulpmiddelen weg zijn. Kortom het moet afneembaar zijn.
f. Tussendoor punt
Vanuit Muiden wordt in de eerste week juli gezeild met ernstige zieke kinderen.
De kinderen varen mee op 8 aken en gevaren wordt op het IJsselmeer. De vraag is
of er nog schepen beschikbaar zijn inclusief eigen bemanning om het schip te
handelen.
9. Koffiepauze.
10. Jaarprijzen
De volgende wedstrijden tellen in 2016 mee voor de jaarprijzen:
- LA
- HT
- Markervuur
- Charity
- Delta 3 dagen
- Van Loon
- Flevo
- NK nationaal kampioen B/C wel klassenkampioen B en klassenkampioen C
- Hylper
- Bommelse mosselrace
- Friese Hoek
Uitreiking jaarprijs C-klasse
1ste prijs Peter Overwater
2 de prijs Dirk van Duivendijk
Uitreiking jaarprijs B-klasse
1ste prijs Nico Feddes
2 de prijs Sebald van Royen
3de prijs Ed Van Dussen
11. Uitreiking pechvogelprijs.
Dit jaar wordt deze prijs niet uitgereikt.
12. Uitreiking Vaarprijs
Nico Feddes
13. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
Peter dankt de technische mensen voor het werk en eveneens het bestuur, voor het
werk dat verzet wordt. Het wedstrijdzeilen gaat er leuker van worden.
Het bestuur wordt gemaand iets te bedenken voor de prijzen die er zijn geef daar een
bestemming voor. Het bestuur zal met een voorstel komen.
14. Sluiting vergadering
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