Rond en Platbodem Klassenorganisatie
Secretariaat:
De Leane 2
8732 EG Kûbaard
secretaris@rondenplatbodem.nl
www.rondenplatbodem.nl

Jaarvergadering 2020
Notulen jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Klassen-organisatie
Rond en Platbodem, gehouden op 1 februari 2020 in de sociëteit van de KNZRV
Muiden, aanvang 13.00 uur.
Aanwezig: Jan Middelburg, Willem Schotman, Rombout Jongejans, Kick Mulder,
Frans Zitman, Marion Middelburg, Teunis Kroon, Diane Friekee, Jan Hopman Teunis
hopman, Dirk van Vlaanderen, Willem Müller, Nico Feddes, Dries Bruinooge ,
Laurents Mulder, Frank Teurlings, Maaike Steenstra, Luuk van der Poel, Els Dikland,
Dirk van Duivendijk, Sebald van Royen, Peter Overwater, Ruud Bernard, Sjoerd
Oskam, Hjalmer Engel , André de Groot, Niek Verhoef, Laurents Mulder, Jeroen
Molenaar, Peter van Drost, Addie Anbeek, Edwin Stam, Michel Breedveld
Met kennisgeving afwezig: Joost Poelmann, Pieter-Jan Spijkerman, Dankert Rijk,
Frans van der Doe, Benard Voogd
Gast: Martijn van Schaik, Jacob Miedema (Verbond)
Agenda:
1 Opening door de voorzitter.
Jan opent de vergadering om 13.05 uur.
2 Ingekomen stukken
Ingekomen stukken.
Maaike, heeft een mail gestuurd over de vermelding van de meetbrieven op de site.
De lijn die we hanteren is dat je meetbrief alleen op de site staat als je lid bent.
Pieter-Jan: Heeft een mail gestuurd dat hij voor scannen is en aan het verder
ontwikkelen van de klassieke meet- en weegmethode voorwaarden stelt. Kern is
dat degene die de fouten hebben veroorzaakt het ook moeten oplossen. Daar horen
wat hem betreft ook de kosten bij.
3 Mededeling
Het NK in 2020 zal op 21, 22 en 23 augustus 2020 te Muiden worden verzeild.
De argumentatie van het bestuur hiervoor is dat het aansluitend aan Sail is en
mogelijkheid bestaat om 24 uurs te varen.
Willem Schotman houdt een betoog dat hij dit onwenselijk vindt ivm de vakantie.
Peter Overwater ondersteunt de gedachte van het bestuur voor de deelnemers uit
het Zuiden.
De vergadering gaat niet met het voorstel van Willem Schotman mee.
4 Goedkeuring van de notulen van de jaarvergadering 2 februari 2019.

Een tweetal aanvullingen. Pieter-Jan Spijkerman was wel aanwezig.
Ludwien Vermeulen is sinds 23 juni getrouwd en gebruikt de naam Zitman.
Notulen worden goedgekeurd.
5 Verslag van de penningmeester over het jaar 2019.
Feitelijk organiseert de vereniging een tweetal activiteiten, het NK en de
ontwikkeling van de TVF. In 2019 is cash afgeschaft. Door Andre de Groot wordt
opgemerkt dat bij het budget 2019 sponsoring een 0 ontbreekt. De optelling klopt
niet met een 0 erbij wel.
6 Verslag van de kascommissie en vaststellen jaarstukken
De Kascommissie bestaat uit de leden Maaike Steenstra en Willem Schotman.
De boeken zijn gecontroleerd, mooi programma en een heldere administratie. De
vereniging heeft een reserve van 6000 euro. Kascommissie vindt dat hoog. De
cijfers geven een betrouwbaar beeld.
7 Decharge van de penningmeester en benoeming nieuwe kascommissie
Decharge wordt verleend aan de penningmeester.
De kascommissie bestaat uit de leden Maaike Steenstra en een nieuw te benoemen
lid.
Nieuw lid wordt Willem Müller, samen met Maaike Steenstra.
8 Vaststellen begroting 2020
In de begroting 2020 wordt er strak begroot en het NK wordt budget neutraal
georganiseerd.
Willem Schotman is een voorstander van een verdere verlaging van de contributie,
richting de 30 en 50 euro en denkt dat de vereniging daarmee kan groeien.
Sponsors zijn welkom en een ieder kan daar aan bijdrage. Er komt een sponsorpakket.
9 Vanuit de Technische Commissie, voorstel voor het toestaan van scannen.
Sebald schets de werkzaamheden van de TC van het afgelopen jaar. Martijn geeft
een presentatie over de uitgevoerde evaluatie en doet voorstellen ter verbetering
van de TVF mede op basis van de evaluatie van de wedstrijden en de waargenomen
“bijzondere” meetdata.
De presentatie zal op de site worden gezet. De voorgestelde hoofdpunten waren:
- De invloed van de stabiliteitsberekening in de formule wordt verkleind. Ze
zijn in de formule terecht gekomen om excessen uit te sluiten.
- De breedtematen worden gemiddeld waardoor het systeem minder gevoelig
wordt voor meetfouten. Er zal door de TC nog nagegaan worden van welke
schepen de maten van de nieuwe TVF nog niet zijn gemeten.
- Dieptemaat idem als breedtemaat.
- Zeildragendvermogen wordt iets minder zwaar (van 100% naar 80%) in de
formule meegenomen.
- Uitleg wordt gegeven hoe de rompfactor correctie werkt. Basis zijn de
factoren uit de sleepproeven van Oossanen.
- De effecten op de uitslagen NK 2019 van de voorstellen worden
gepresenteerd. In de top treden geen verschuivingen op, wel komen de
uitslagen dichter bij elkaar te liggen. In de uitslagen treden wel wat
verschuivingen op.
Het formele besluit over deze correcties ligt bij de Technische Vergadering van het
Verbond.

De vooraf ingediende vragen worden met toelichting beantwoord, zie presentatie.
Martijn wordt bedankt voor de heldere uitleg en het verzette werk. Jan overhandigt
hem deel 3 en 4 van de Sience of sailing van Oossanen. Deel 1 en 2 had Martijn al
en zo is de set compleet.
Sebald geeft een presentatie over de bevindingen van de TC en het voorstel om
scannen toe te staan.
De jaarvergadering staat positief tegenover het toestaan van de mogelijkheid om te
scannen. Daarnaast zal voor de klassieke meetmethode en wegen een nieuw
meetprotocol worden geschreven. Tevens zal er gesproken worden met het
Verbond over een passend unster in de gewicht range van de te meten schepen.
Daarna zal er een voorstel worden geschreven over het al dan niet bepalen van een
datum waarvoor de schepen hermeten of gescand moeten zijn.
Dit besluit betekent niet dat al besloten is dat scannen mag. De bevoegdheid voor
het scannen ligt bij de Technische Vergadering van het Verbond.
Het bestuur zal samen met de TC aansturen op een Technische Vergadering.
Daarbij zal ook nog gekeken worden naar de mogelijk optie van een schriftelijke
ronde. Gezien de aard van de overige wijzigingen besproken in de jaarvergadering
gaat het bestuur voor een Technische Vergadering waarschijnlijk in maart 2020.
10 Bespreking ideeën wijziging Klassenvoorschriften.
De ideeën voor te wijzigen punten van de Klassenvoorschriften zijn aan de hand
van een presentatie besproken.
Naast de voorstellen vanuit de TC wordt ook het punt van de botterfok
meegenomen volgens de suggestie van Martijn (kort door de bocht niet al het
oppervlak meerekenen achter de mast maar voor ca. 50%).
De uitkomst wordt input voor de wijzigingsvoorstellen van de Technische
Vergadering. Daar wordt het formeel besloten.
Na de romp zal de TC zich gaan buigen over de zeilen en hoe die in de TVF worden
meegenomen.
11 Commissie nieuwe leden, PR en Communicatie Commissie.
Laurents doet verslag. Presentatie wordt bijgevoegd. Korte samenvatting.
Meer gebruik van de website.
Er komt een bemanningpoule. Zowel voor bemanningsleden als voor zoekende
schippers.
Schip van de maand, afgelopen maand was dat de Atalante.
Per wedstrijd een wedstrijdverslagen, door een vooraf aan te wijzen schip te
maken.
Open klasse op het kampioenschap, waardoor we nieuwe geïnteresseerden kunnen
aantrekken.
Jan bedankt Laurents voor het van de grond tillen van de PRCC en overhandigt
Laurents een fles Schippersbitter.
12 Verslag vanuit het Verbond.
Jan doet verslag van een bijeenkomst van het Verbond.
Nu de meetbrief is down te loaden is het inkomsten model van het Verbond
verdwenen. Idee was dat de inkomsten uit de wedstrijdlicenties te gaan halen. Dit
geeft veel weerstand bij de aangesloten verenigingen. Afgesproken is dat de
situatie nu gelijk wordt gehouden aan die in 2019. Een schipper moet wel zelf een
wedstrijdlicentie aanvragen.

Het vervolg ligt bij het Verbond in overleg met de aangesloten verenigingen. Info
via de watersportverenigingen, waar we allemaal lid van zijn.
12 Jaarprijzen structuur
De vereniging gaat akkoord met een het voorstel voor een gemeenschappelijke
jaarprijs.
Het voorstel om een minimale deelname van een drietal wedstrijden in te voeren
wordt overgenomen.
13 Uitreiking jaarprijzen
De Jaarprijs is gewonnen door de Silveren Maen.
Op de derde en tweede plaats zijn geeindigd, de Schuimer resp. de Adriana
Cornelia.
De Pechvogelprijs wordt uitgereikt aan de Schuimer.
De nieuwe wisselprijs van het NK worden uitgereikt aan de Silveren Maen.
14 Wat verder ter tafel komt
De Ronde schepen hebben het idee om een eigen klassenorganisatie op te richten.
Het Verbond is daar niet blij mee, ivm de verder versnippering. Wij hebben daar
geen bezwaar tegen, zeker niet als dat het wedstrijdzeilen bevordert.
Belangstelling barbecue tijdens het NK. Er worden een tweetal suggesties gedaan.
Eten aan lange tafels dat geserveerd wordt en kijk of gerookte of gebakken vis een
optie is. Jeroen Molenaar is voor de laatste optie te benaderen.
15 Rondvraag
Dries Bruinooge: Zit Hans namens de klassenorganisatie in de criteria commissie?
Antwoord: Nee. Erik Pluimers zit wel in de criteriacommissie namens de VAklassenorganisatie.
Teunis Hopman: Sail 2020, gaan er leden heen en doet de klassenorganisatie nog
iets? Deelnemers ja en als klassenorganisatie organiseren wij niets.
17. Sluiting vergadering
17.25

