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Notulen van de
Jaarvergadering Rond en Platbodem Klassenorganisatie
gehouden op zaterdag 31 januari 2015 in het clubhuis WV Braassemermeer, Roelofsarendsveen

1. Opening
Om 14 uur opent Hans Voskuil (bij afwezigheid van de voorzitter Jan Middelburg) de
Vergadering.
Aanwezig 36 personen (22 leden en 14 bemanningsleden)
Afgemeld: Ruud Schaap, Frank de Bruin, Nico Feddes, Jantien Milder-Lubbert, Jan
Middelburg (ziek)
Welkom: Reinier van der Post (Eerdmans jachtverzekering) Jan Rotgans (schade expert)

2.

Ingekomen stukken

Brief Richard Kaan d.d. 26 november 2014.
Deze brief wordt bij de rondvraag behandeld.

3. Goedkeuring van de notulen jaarvergadering van 1 februari 2014
De notulen van de jaarvergadering d.d. 1 februari 2014 worden goedgekeurd.
N.a.v. pnt 14 Rondvraag: Richard Kaan geeft aan vorig jaar gevraagd te hebben om meer
communicatie waarmee hij bedoelde meer informatie via de site over deelname aan
wedstrijden.

4. Verslag van de bestuursactiviteiten 2014 en bestuurssamenstelling
Voorjaarstraining
o Theorie Dirk Blom Workum.
o Praktijk Tjotters Heeg.
Monnickendam NK 14
o Deelname: Goede opkomst B-klasse, opkomst C-klasse kan beter, open klasse niet
georganiseerd.
o Wedstrijden: Weinig wind, slechts 4 wedstrijden, verrassende uitslagen.
o Sociaal programma: Lustrum, tent op de kade, BBQ en diner.
Overleg Dirk Blom Lemsteraken/Workumer jachthaven
o Sponsoring algemeen en NK.
o Clinic voorjaar.
o Hylper wedstrijden: mogelijk apart programma voor B en C klasse (alle type
platbodems)
o Programma Sail
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Overleg SSRP
o kosten van het schouwen
o donatie: om SSRP nummer te verkrijgen moet:
 div. formulieren worden ingevuld
 donatie betalen
Overleg Watersportverbond
o Meetbrief ZC 266: Met oude zeilen dispensatie (“grandfather”) vervalt bij nieuw tuig
o Nieuw gemeten zee schouw uit 1976 met nieuwe zeilen en verkeerde verhoudingen.
o ZC 372 gaat in de B klasse varen. Mag 1x per jaar de keuze maken
Bestuurssamenstelling:

o Vertegenwoordiger C-klasse is wenselijk: tijdens de vergadering melden zich
potentiële belangstellenden.
o Hans Voskuil wordt benoemd tot erelid vanwege zijn jarenlange inspanning m.b.t. de
Klassenorganisatie en Klassenvoorschriften.

5. Verslag van de penningmeester
Bij afwezigheid van Frank de Bruin geeft Rombout Jongejans een toelichting.

6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissie
Rombout Jongejans en Dries Bruinooge hebben de jaarstukken bekeken en goedgekeurd.
Advies:
o Eigen vermogen loopt terug (bewuste keuze).
o Vergoeding verplichte hermeting.
o Vergoeding 1e verplichte weging (excl. kraankosten)
o Vergoeding meten en wegen 1e jaar voor nieuw schip. (Dit geldt alleen voor leden)
Rombout en Dries worden bedankt met applaus en een fles.
Nieuwe kascommissie: Pieter Jan Spijkerman en Willem Schotman, wordt door de
aanwezige leden goedgekeurd.

7. Activiteiten 2015
Wedstrijdkalender:
Bij wedstrijden waarvan de datum nog niet definitief vast staat is een vraagteken
toegevoegd. Dit wordt zo spoedig mogelijk bijgewerkt. Op de site van de organiserende
vereniging staan alle gegevens vermeld oa deelnemers. R&P zal dit jaar proberen via de site
inschrijvingen van leden bij de diverse wedstrijden bijtijds zichtbaar te maken.
Voorjaarstraining:
Dirk Blom heeft zich opnieuw bereid verklaard in het voorjaar een training te organiseren.
Als onderwerp wordt wedstrijd regelgeving genoemd.
Wat zijn de mogelijkheden met eigen schepen, tjotters of Valkjes?
Sail Amsterdam:
Datum 19 t/m 23 augustus. Programma is nog niet bekend. Informeren bij VSRP wat de
mogelijkheden m.b.t. deelname zijn.
NK 15:
Datum 4, 5 en 6 september. Locatie Monnickendam. Er is contact met wedstrijd commissie
van zeilvereniging het Y in Durgerdam. M.b.t. het sociale programma is er belangstelling
voor een maaltijd op zaterdag avond: de locatie de Zeilhoek wordt positief ervaren.
Er wordt gepolst of een Klassen Kampioenschap (min 8 deelnemers) voor de C-klasse in
Zeeland beter haalbaar is dan in Monnickendam.
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Hylper:
Datum: 19 en 20 september. Mogelijk om met B en C-klasse met alle type schepen deel te
nemen met een gezamenlijke ligplaats binnen de sluis.
Meten en wegen:
Als voorgaande jaren 3 sessies:
o begin mei in Eemnes,
o Juli vóór Deltaweek in Tholen
o augustus Zuidelijk IJsselmeer (Eemnes). Wat is het aanbod in Friesland/Lemmer?
Kosten voor hermeten voor leden voor rekening Klassen Organisatie
Kosten wegen voor eigen rekening. Wegen is alleen noodzakelijk als de VBV en VBA te veel
afwijken van hetgeen op de meetbrief staat. Max. afwijking staat op de meetbrief
Vermeld.
Er wordt gewogen met het unster van het Watersportverbond en de op de vergadering
aanwezige scheepsexpert adviseert om te takelen meteen goedgekeurde kraan.
Definitieve data en locatie worden bekend gemaakt via de site.

8. Ontwikkelingen Klassenvoorschriften en wedstrijd technische zaken.
Bij “Fries hout” zijn afgelopen zomer diverse schepen ge-/her-meten. Een meetbrief heeft
een geldigheidsduur van één jaar. Elk seizoen wordt er, zo mogelijk, opnieuw een geldige
meetbrief uitgegeven na betaling aan het Watersportverbond.
Er zullen een aantal kleine tekstuele wijzigingen in de Klassen voorschriften worden
aangebracht m.b.t. de voorstag op botterloef voor G-, R en T-klasse.
De beperkte meetbrief wordt verwijderd. De tekst over zeilvoering is weggevallen en wordt
terug geplaatst.
Watersportverbond gaat Klassencontroleurs opleiden: de Klassenorganisatie zoekt
deelnemers. De controle tijdens het NK gaat alleen om vooraf afgesproken zaken zoals
veiligheid en diepgangsmerken. Punten die niet kloppen kunnen worden doorgegeven aan
de wedstrijd commissie die het weer door kan geven aan de protest commissie.

9. Na een gezellige pauze gaan we weer verder met de vergadering.
We kijken naar een prachtige slide show van Frank met beelden van evenementen van
afgelopen jaar.

10. Jaarprijzen
De jaarprijswedstrijden voor 2015 worden vastgesteld. De Mosselraces in Den Bommel
(Haringvliet) en Hylper (vanuit Hindelopen) worden toegevoegd. De jaarprijswedstrijden
komen op de site te staan.
Winnaars jaarprijzen C-klasse
1e VC 130 Dronckeoord, Dirk van Duivendijk
2e VC 111 Schuimer, Peter Overwater
3e VC 211 Adriana Cornelia, Rombout Jongejans
Winnaars jaarprijzen B-klasse
1e ZB 3 Silveren Maen, Nico Feddes
2e VB 314 Schollevaer, Sebald v.Royen
3e VB 249 Tjoenster, Jan Middelburg
Notulen JV januari 2015, pagina 3.

De winnaars ontvangen allen een mooie foto van hun schip. Bovendien ontvangen de 1e
prijs winnaars beiden een wisselprijs. Bij de C-klasse is er een nieuwe wisselprijs: deze prijs,
een kompas uit 1940, is ter beschikking gesteld door Ruud Schaap: het kompas was van zijn
vader. Bij de B-klasse is de wisselprijs een karaf.

11. Uitreiking Pechvogelprijs
Deze prijs wordt (t.z.t.) uitgereikt aan HB 194 BU 17, Evert de Graaf omdat het schip tijdens
de HT race een forse schade heeft opgelopen.

12. Uitreiking Vaarprijs
Deze prijs gaat dit jaar naar ZB 3 Silveren Maen, Nico Feddes. Schollevaar en Silveren Maen
hebben aan evenveel evenementen deelgenomen maar de Silveren Maen heeft meer
wedstrijden uitgezeild.

13. Rondvraag
Richard Kaan zou een aanpassing willen in de Klassenvoorschriften m.b.t. het gelijktijdig
voeren van halvewinder, kluiver en fok. Dit is en punt voor een technische vergadering.
Willem Schotman geeft aan dat de rating voor de halvewinder in korte wedstrijden geen
winst op levert.
Richard Kaan zou met het NK een aparte prijs voor lemsteraken willen. Daar wij een
Platbodem Klassen organisatie zijn ligt dit niet in de lijn van onze doelstelling.
Dries Bruinooge informeert of de vraag van Nico Feddes m.b.t. het bekijken van de G.O.L.
tussen de types onderling is doorgekomen. Is ontvangen en het bestuur komt er op terug.
Peter Overwater informeert of het mogelijk is de C-klasse (al dan niet bij weinig deelname)
mee te laten zeilen met de B-klasse. Omdat de berekende uitslagen van de C-klasse dan heel
gunstig zouden zijn t.o.v de B-klasse zou er wellicht gesleuteld moeten worden aan de TVF.
Hans gaat demogelijkheden bekijken.
Rombout Jongejans informeert wanneer er een technische vergadering is. Deze wordt, zo
nodig, 1x in de 4 jaar uitgeschreven door het Watersportverbond.

14. Sluiting
Om 15.45 uur wordt de vergadering gesloten.
Onze sponsor Reinier van de Post (Eerdmans jachtverzekeringen) en schade expert Jan
Rotgans houden een presentatie over (wedstrijd)zeilen en verzekeren. Een aantal leden van
de Klassenorganisatie 5.5 Meter is hierbij aanwezig.
Na afloop wordt er gezellig nagepraat over schepen, zeilen, wedstrijden, klussen,
verbeterpunten en een drankje gedronken.
We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst.
Maaike Steenstra
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