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Nieuwsbrief januari 2021
Beste zeilvrienden en -vriendinnen,
Het nieuwe jaar is gestart met een avondklok. Er pakken zich donkere wolken
samen boven de start van het zeilseizoen. Samen wedstrijdzeilen is in het
begin van het zeilseizoen onzeker geworden. We zijn er nog niet. Als bestuur
kijken we vooral naar wat wel mogelijk is. In deze Nieuwsbrief geven wij data
aan van evenementen en wanneer we een beslissing nemen over het al dan
niet doorgaan.
Wij hopen dat jullie gezond zijn gebleven en dat de economische gevolgen
beperkt zijn gebleven.
Wij hebben alvast een datum voor de Jaarvergadering geprikt. De Jaarvergadering is gepland op zaterdag 24 april om 13 uur in Muiden. Wij willen deze
alleen laten doorgaan als dat fysiek mogelijk is. Natuurlijk binnen de regels.
Wij kiezen hiervoor omdat we graag fysiek bij elkaar komen en er geen
dringende noodzaak is digitaal te vergaderen. Natuurlijk realiseren we ons
zoals het nu loopt, de kans van slagen gering is. In de week voor 1 april
nemen wij de beslissing of de vergadering doorgaat. Hetzelfde doen we met
het NK dat van donderdagmiddag 26 augustus tot zondag 29 augustus wordt
gehouden. In de week tussen van 14 tot 19 juni nemen we een beslissing over
de voortgang.
Op dit moment hebben we als vereniging wat minder activiteiten en dus geven we ook
minder geld uit. Het bestuur is van mening dat dat ook in de begroting voor 2021 tot
uiting moet komen.
We zullen in de komende Algemene Ledenvergadering dan ook een begroting voor
2021 presenteren, waarin de contributie voor dit jaar eenmalig verlaagd wordt van 75
euro naar 50 euro.
Op 10 december 2020 zijn de Klassenvoorschriften goedgekeurd, een mijlpaal.
Nu het vervolg, hoe loopt het proces om je te laten meten dan wel een digitale
scan te laten uitvoeren. Hierbij ontwikkelen we een procedure die bij onze
vereniging past en kijken we naar hoe de VA-klassenorganisatie dat met het
Watersportverbond heeft geregeld. Er zijn afspraken met Oossanen gemaakt
over het schrijven van de vertaalprogramma’s voor de verschillen rompvormen
om de weerstandsfactor van de romp te bepalen. Deze factor is input voor het
programma bij het Verbond waarmee de TVF wordt berekend. Ook zal worden
gekeken of dit programma de berekening conform de Klassenvoorschriften

uitvoert. De TVF op basis van de scan, is voor de Tjoenster berekend en de
Silveren Maen wordt binnenkort gescand.
Het Watersportverbond bevindt zich financieel in een lastige situatie. Dit heeft
geleid tot veel rumoer rondom de wedstrijd- en bemanningslicenties. Het lijkt
erop dat elk bemanningslid tijdens een wedstrijd een duurdere wedstrijdlicentie moet aanschaffen. Wij zijn niet gelukkig met de wijze hoe het Watersportverbond dit heeft opgepakt en hoe zij daarover heeft gecommuniceerd. Eind
januari zal het Watersportverbond haar nieuwe sponsor bekend maken.
Laten we hopen elkaar weer te mogen ontmoeten op het water en in de tussen
tijd, blijf gezond
Namens het bestuur met vriendelijke groet,
Jan Middelburg
Rombout Jongejans
Kick Mulder

