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Jaarvergadering 2019
Notulen jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Klassen
Organisatie Rond en Platbodem,
Gehouden op 2 februari 2019 in de sociëteit van de KNZRV Muiden, aanvang
13.30 uur.
Aanwezig: Jan Middelburg, Willem Schotman, Rombout Jongejans , Kick Mulder,
Frans Zitman, Marion Middelburg, Teunis Kroon, Jessica Kroon, Ludwien
Vermeulen, Dirk van Vlaanderen, Bob Jongejans, Willem Schotman, Willem
Müller, Nico Feddes, Dries Bruinooge, Richard Kaan, Laurents Mulder, Frank
Teurlings, Maaike Steenstra, Luuk van der Poel, Els Dikland, Dirk van Duivendijk,
Sebald van Royen, Peter Overwater,
Met kennisgeving afwezig: Joost Poelmann, Ruud Bernard, Richard Pannekoek,
Frans van der Doe, Remco Abeln, Peter de Jonge (KNWV), Teunis Hopman
Agenda:
1 Opening door de voorzitter.
De agenda wordt aangepast. We herdenken Frank na de afhandeling van de
regulier jaarstukken voor de presentatie van de TC over het meetprotocol.
Het KNWV kon op het laatste moment niet aanwezig zijn vanwege ziekte van
Peter de Jonge. Gezien de bespreking van het meetprotocol vinden wij dat
jammer.
2 Ingekomen stukken
Hans Voskuil heeft zijn erelidmaatschap opgezegd. Dat vinden wij spijtig, Jan
heeft Hans nog bezocht om te bekijken of het opzeggen echt nodig is. Hans heeft
heel veel en goed werk verzet voor de club. Daar zijn wij hem dankbaar voor. We
hebben gekeken of Hans nog naar deze vergadering wilde komen zodat we op
gepaste wijze hem zouden kunnen bedanken en afscheid van hem konden
nemen. Hans wilde niet aanwezig zijn. Wij willen Hans bedanken voor de enorme
hoeveelheid werk die hij heeft gestoken in het meten van onze schepen en het
ontwikkelen van de nieuwe TVF.
Hans blijft wel Verbondsmeter.
Klassenvoorschriften staan op de site van het Verbond. Met een link vanuit onze
site.
Meters van het Verbond zijn: Hans Voskuil, Alexander Verheul, Peter de Jonge en
Michiel Woort.

3 Mededeling
Het NK in 2019 zal op 30, 31 augustus en 1 september 2019 te Muiden worden
verzeild. We zijn dan wederom te gast bij de KNZRV.
Frank Teurlings wordt bedankt voor zijn werkzaamheden aan de website. Jan
overhandigt hem een fles.
4 Goedkeuring van de notulen van de extra ledenvergadering 28 augustus 2018.
De notulen worden goedgekeurd.
5 Verslag van de penningmeester over het jaar 2018.
Kick had de uitdaging om het penningmeesterschap van Frank over te nemen.
Kick heeft een boekhoudprogramma aangeschaft en heeft dat voortvarend
ingevoerd. Er is een opschoning van het ledenbestand doorgevoerd. Het gesprek
met de kascommissie is prettig verlopen. Het resultaat 2018 bedraagt 240 euro
positief. De kosten van het ONK waren hoger dan begroot, doel is om dat in
balans te houden.
De post nog te ontvangen bestaat uit een tweetal posten. Een dubbele declaratie
en een bijdrage van een sponsor. De sponsor heeft begin januari 2019 betaald.
Stukken worden goedgekeurd.
6 Verslag van de kascommissie en vaststellen jaarstukken
De Kascommissie bestaande uit de heren Willem Muller en Willem Schotman
doen verslag.
Twee opmerkingen: rekening van het NK graag uit specificeren en het zou mooi
zijn als de begroting van het komend jaar ook zou worden overlegd.
Verder geven de cijfers een betrouwbaar beeld.
7 Decharge van de penningmeester en benoeming nieuwe kascommissie
De penningmeester Kick Mulder wordt gedechargeerd. De kascommissie wordt
bedankt voor haar werkzaamheden.
Het komend jaar bestaat de kascommissie uit de leden Willem Schotman en
Maaike Steenstra.
8 Vaststellen begroting 2019
De kosten van het NK worden neutraal begroot. Het inschrijfgeld zal om en nabij
de 125 euro worden. We zijn een sponsor kwijt geraakt. Zou mooi zijn als nieuwe
sponsors gevonden zouden kunnen worden.
Zorgen zijn er bij de vergadering over het afnemend ledental van de vereniging.
Suggesties die worden gedaan zijn een beperkt lidmaatschap, vrienden van
bijvoorbeeld voor de bemanningsleden of een andere invulling van het
donateurschap.
Richard Kaan vraagt wat de reden is dat leden opzeggen. Dat is divers, schip
verkocht, zeil maar één wedstrijd, etc. . Op de ledenlijst stonden leden die niet
meer betaalden. Ze zijn nog een keer benadert.
Peter Overwater houdt een pleidooi om het dalend ledental een keer grondig met
elkaar te bespreken. De commissie nieuwe leden (CNL) wordt opgericht
bestaande uit Willen Muller, Richard Kaan, Willen Schotman en Laurents Mulder.
Peter doet de suggestie aan het bestuur ook in de CNL moet gaan zitten omdat
het chefsache is.
Begroting 2019 wordt vastgesteld inclusief de contributie van 100 euro.

9 Bestuur mutaties
Conform het roulatieschema is de secretaris Rombout Jongejans aftredend. Hij
stelt zich verkiesbaar voor een nieuwe termijn. Rombout wordt herbenoemd als
secretaris.
In de statuten is opgenomen dat het bestuur slechts uit een oneven aantal
bestuursleden mag bestaan. Op dit moment zijn er drie bestuursleden, op een
ledental van 38. Het bestuur stelt voor met drie bestuursleden verder te gaan en
daarnaast met een aantal commissie te gaan werken. De ene commissie is de
Technische Commissie onder voorzitterschap van Sebald van Royen en de andere
is de nieuw te vormen commissie over meetbrieven en reglementen. Daarnaast
komt er de al eerder genoemde commissie nieuwe leden (CNL).
De voorgestelde werkwijze wordt overgenomen.
Pauze
We herdenken Frank de Bruin. Hij heeft ontzettend veel en jarenlang een zeer
prominente rol binnen onze vereniging gespeeld. Tot aan het einde van zijn
ziekte is hij zeer betrokken geweest bij onze vereniging. Op zijn begrafenis was
het thema vier het leven. Na afloop was er een glas champagne. Dit herhalen wij
hier om Frank te herdenken. Een toost wordt uitgebracht op Frank de Bruin.
10 Vanuit de TC.
De TC is vooral bezig geweest met het ontwikkelen van een meetprotocol. Dit is
door metingen aan schepen uit te voeren steeds verder geoptimaliseerd. Het
deel dat nog ontwikkeld moet worden is het meten van maten boven water van
het schip. Met name over de meting van de IZ zal nog goed worden nagedacht.
Luc van der Poel geeft een presentatie waarbij op eenvoudige wijze wordt
uitgelegd hoe er nu gemeten gaat worden met het nieuwe meetprotocol. Kern is
dat er een laservlak onder de boot wordt gemaakt dat parallel ligt aan de
waterlijn van het schip. Hiervoor is het noodzakelijk dat de waterlijn goed wordt
vastgelegd met VBV en VBA en twee nieuwe maten SSB en SBB (strijkklamp
Bakboord). Daarnaast wordt de meting toegelicht aan de hand van foto’s van het
meten van de Guillaume.
De TC is op dit moment tevreden over het meetprotocol en vind dat dit
besproken kan worden met Verbond.
De vergadering is zeer geïnteresseerd in de uitkomsten en met name naar het
vergelijk met de gouden standaard. Dat is de volledige digitale scan. Het wordt
door de vergadering als frustrerend ervaren dat het Verbond niet met resultaten
komt. Immers zo wordt het komende wedstrijdseizoen noodzakelijkerwijs met de
waarden van 2018 gevaren. De vergadering wil graag het komende jaar
verbeteringen zien en verzoekt het bestuur daar alles aan te doen.
Peter houdt een pleidooi over, hoe slechten we de situatie met het Verbond. Hij
ervaart ze soms als hindermacht. Hoe krijgen we dat positief geframed, zodat er
voortgang in betere meetbrieven komt. Het is dan ook jammer dat ze hier niet
zijn om te voelen hoe het meten wordt ervaren. De vergadering spreekt de hoop
uit dat de meters en het Verbond het voorgestelde meetprotocol positief
oppakken.
De vergadering is enthousiast over het Meetprotocol. De TC en het bestuur zullen
dit met het Verbond gaan bespreken.
Er moeten met dit protocol wel aan aantal bijkomende zaken worden geregeld:
- Wie gaat er voor de spullen zorgen? Ideeën zijn dat dat geregeld moet worden
net zoals dat met het ulster het geval is.
- Spreadsheet wie beheert dat en hoe zorgen we ervoor dat het correct blijft.

Hoe blijven de algoritmen goed. Dat er nu op een standaard wijze de
meetgegevens worden opgeslagen is een grote stap voorwaarts. Advies is wel
om als eigenaar bij de metingen te zijn. Bij een nieuw lid is het verstandig dat
iemand van de TC aanwezig is om te zorgen dat de gegevens beschikbaar zijn
voor de vereniging.
Maaike vraagt wat zijn de verschillen zijn in de uitkomsten van de TVF? Dat ligt
in de orde grootte van 2%. Maar als alle afwijkingen de zelfde kant op wijzen dan
zou het ook groter kunnen zijn. Nu is het vaak zo dat een aantal afwijkingen een
verhoging van de TVF veroorzaken en andere een verlaging van de TVF.
Peter Overwater houdt een pleidooi dat we niet akkoord moeten gaan met de
afspraken over de data. Dit is toch echt niet meer van deze wereld in een tijd
van open data. Afgesproken wordt dat Jan nog een keer apart met Peter gaat
praten over de mogelijkheden van juridische stappen naar het Verbond. Het
bestuur is voor alsnog blij met de afspraak dat we aanwezig kunnen zijn bij de
meting en de gegevens kunnen mee schrijven.
Spreadsheet voor het opslaan van de meetgegevens zal op de site worden gezet,
zodat de sheet voor alle eigenaren beschikbaar is.
Luc van de Poel wordt bedankt voor zijn inspanning aan het schrijven van het
meetprotocol. Jan overhandigt hem een fles.
Pieter Jan wordt bedankt voor zijn inspanning om het rekenmodel van de nieuwe
TVF te maken. Dit model heeft een cruciale rol gespeeld bij het doorgronden van
de problemen van de nieuwe TVF. Jan overhandigt hem een fles.
11 Uitreiking jaarprijzen
De jaarprijzen zijn berekend aan de hand van de deelname aan de volgende
wedstrijden: LA (niet verzeild), HT, Markervuur, Charity, Delta 3 dagen, Van
Loon, Flevo (niet verzeild), NK nationaal kampioen B/C , Hylper ((niet verzeild),
Bommelse mosselrace en de Friese Hoek. De berekening is gemaakt door Joost
Poelmann. De prijzen zijn niet op de vergadering aanwezig maar zullen in een
later stadium worden overhandigt aan de winnaar. De prijzen worden dit jaar
separaat B en C uitgereikt. De vergadering vindt het logisch dat er één prijs
komt. Het bestuur zegt toe dat bij een volgende vergadering daarvoor een
voorstel zal worden gedaan. We willen het procedureel netjes regelen zodat we
niet in de situatie van een aantal jaar terug terecht komen. Een ieder kan er dan
zijn zegje over doen.
De prijzen zijn:
- de nieuwe wisselprijs van het NK, die beschikbaar is gesteld door de firma
Blom, wordt uitgereikt aan de Silveren Maen.
- De jaarprijs C-klasse, Adriana Cornelia.
- De jaarprijs B-klasse, Silveren Maen.
- Pechvogelprijs, Niet uitgereikt.
- Vaarprijs, Silveren Maen.
12. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.
Niets
13. Sluiting vergadering, 16.25.

