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Algemene Ledenvergadering 3 juli 2021 

 

Notulen jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Klassenorganisatie Rond en 

Platbodem, gehouden op 3 juli 2021 in de sociëteit van de KNZRV Muiden, aanvang 13.00 uur. 

Aanwezig: Jan Middelburg, Rombout Jongejans, Kick Mulder, Frans Zitman, Teunis Kroon, 

Jessica Kroon, Willem Müller, Laurents Mulder, Frank Teurlings, Luuk van der Poel, Els 

Dikland, Jan Hopman Teunis hopman, Sebald van Royen, Marije Overwater, André de Groot, 

Wijnand van Essen (nieuw lid, Blom aak), Hjalmar Engel, Joost Post. 

 

Met kennisgeving afwezig: Nico Feddes, Dries Bruinooge, Maaike Steenstra, Sjoerd Oskam, 

Martijn van Schaik, Jeroen Molenaar, Martin van Schaik..  

  

Gast: Max Blom, Pieter Pluimers. 

  

Agenda: 

1 Opening door de voorzitter. 

Jan opent de vergadering om 13.35 uur. 

Het gaat door, het Nationale Kampioenschap. Voorwaarde zijn geen nieuwe Covid-maatregelen. 

Wij leggen de verantwoordelijkheid voor het gevaccineerd zijn dan wel negatief getest zijn, bij 

de schippers neer. Als Klassenorganisatie kunnen wij dat niet controleren 

  

2 Ingekomen stukken 

De binnen gekomen afmeldingen worden vermeld. 

  

3 Mededeling 

Hylper Hurdsilerij (nieuwe datum: 9, 10 okt) 

Binnen het bestuur is er een vacature, secretaris. Rombout heeft besloten terugtreden, gezien de 

veranderingen in zijn tijdsbesteding. 

  

4 Goedkeuring van de notulen van de jaarvergadering 1 februari 2020. 

Hjalmer moet zijn Hjalmar. Sorry, wordt aangepast. 

  

5 Verslag van de penningmeester over het jaar 2020 

Kick geeft een toelichting. 

De penningmeester wordt gedechargeerd. 

  

6 Verslag van de kascommissie en vaststellen jaarstukken 

De Kascommissie bestaat uit de leden Jeroen Molenaar (vervanger Maaike Steensma) en Willem 

Müller. 
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De gepresenteerde cijfers geven een betrouwbaar beeld. De kascommissie wordt gedechargeerd. 

  

7 Decharge van de penningmeester en benoeming nieuwe kascommissie 

De penningmeester wordt gedechargeerd. 

De nieuwe kascommissie bestaat uit de leden Jeroen Molenaar en Willem Müller. 

  

8 Vaststellen begroting 2021 

Begroting is gebaseerd op contributie van 50 euro en inschrijfgeld voor het NK 125 euro. 

  

9 NK 2021 27,28 en 29 augustus 2021 in Muiden 

Het bestuur staat daar positief tegenover het NK 2021 en wil met in achtneming van de stand van 

de maatregelen voor de COVID pandemie bestrijding, de wedstrijden door laten gaan. 

De verantwoordelijkheid voor het inentings- of testbewijs ligt bij de schippers.  

Diskwalificatie volgt als bij ene controle blijkt dat er geen test- of vaccinatiebewijs aanwezig is. 

 

10 Commissie nieuwe leden, PR en Communicatie Commissie. 

Commissie bestaat uit Willem, Frank, Marije en Laurents. 

Schip van de maand is een groot succes. Deze rubriek is ook overgenomen door de SSRP. 

Op het NK zal een ongemeten klassen worden gestart. Geheel separaat van het kampioenschap. 

Om belangstelling te creëren, is een flyer gemaakt. Deel ze uit. 

Met de Spiegel der Zeilvaart zijn er goede contacten en er is een voormelding van het NK en de 

open klasse gedaan. 

 

11 Vanuit de Technische Commissie 

Sebald geeft een inleiding over de stand van zaken. Frans geeft een presentatie over de 

technische stand van zaken. Sheets van de presentatie zijn bijgevoegd. We maken stappen naar 

ook een meetbrief op basis van een digitale scan maar we zijn er nog niet. Veel onvolkomen-

heden uit de programma’s worden stapsgewijs opgelost. 

Op het NK wordt gezeild met meetlicenties gebaseerd op de traditionele wijze van meten. Wel 

zijn de nieuwe Klassenvoorschriften toegepast. Alleen een meetlicentie met als basis een scan is 

er nog niet. 

Vragen:  

-André vraagt, wat is het verschil tussen traditioneel meten en digitaal meten? 

Wij zijn druk bezig om te zorgen dat daar geen grote verschillen bij ontstaan. Het idee is dat er 

geen onderscheidt moet zijn, immers het is geen verplichting te scannen.  

Hoeveel meetbrief houders zijn? Alles is traditioneel gemeten terwijl er nu 6 schepen zijn 

gescand. Totaal inclusief zij die niet lid zijn van onze Klassenorganisatie ruim 40. 

 

12 Pauze ca. 14.45 - 15.00 

 

13 Bemanningslicenties en meetlicenties 

Het wat en waarom van de meetlicenties en de wedstrijdlicentie. 

De heer Max Blom bestuurslid bij het Verbond platform wedstrijdsport, geeft een toelichting. 

Watersport Verbond is erg breed, kanovaren, gras en wier in het water en nog veel meer. 

Max Blom heeft initiatieven opgestart voor het oprichten van een Zeilbond. Uiteindelijk bleek 

daar geen draagvlak voor te zijn. Drijfveer was initiatieven voor de jeugd wedstrijdzeilsport. Nu 

trekt Max Blom binnen het Watersportverbond de wedstrijdzeilsport tak. 

Het platform wedstrijdsport gaat een algemene Klassenorganisatie vergadering houden. 

Klassenorganisaties gaan een stem krijgen binnen het Verbond. Wedstrijdtak maakt nog geen 9% 

uit van de totale begroting van het Watersportverbond. Er gaat een nieuwe man aangenomen 



 

 

worden om de rating perikelen binnen het Verbond in goede banen te leiden. Daarnaast zal de 

ICT een update krijgen, deze is behoorlijk op leeftijd.  

De wedstrijdlicenties voor de bemanning. Bij hockey betaalt de spits en de keeper het zelfde 

bedrag. Wel is er de mogelijkheid een wedstrijdlicentie voor een week te kopen.  

Het geld voor de wedstrijdsport wordt besteed aan opleidingen van wedstrijdorganisaties. In zijn 

algemeenheid zijn er te weinig mensen om wedstrijden te organiseren. Andere zaken die het 

Verbond regelt zijn Zeilraad, wimpels en medailles. Er gaat geen geld naar de topsport, die 

moeten hun eigen broek ophouden. 

In het huidige hoofdbestuur zitten weer zeilers. Max Blom begrijpt de frustratie, hij hoopt dat wij 

vertrouwen in de toekomstige veranderingen zullen hebben. Richt de blik met zijn allen naar 

voren.  

Vragen: 

Jan Hopman, wat zijn de kosten om de licenties binnen te halen.  

Topsport moet zichzelf bedruipen. Vaarbewijzen wordt gefinancierd uit de breedtesport. 

De bijdragen aan de wedstrijdsport blijven bij de wedstrijdsport. Het bestuur van de 

Klassenorganisatie kan dat straks ook volgen. 

Waarom komen er Bemanningslicenties en heeft het iets te maken met de coronaregistratie? 

Ja, de registratie is noodzakelijk voor de subsidies van de NOC en ook voor de Coronaregistratie. 

Kun je op het laatste moment nog een bemanningslicentie kopen? Ja, dat kan volgens Max Blom. 

Wel de wijzigingen ook doorgeven aan de wedstrijdleiding. 

Sebald, het gaat niet om de hoogte van het bedrag. Zou de in de vergadering genoemde 

maximalisering van het aantal wedstrijdlicentie bijvoorbeeld 5, ook meegenomen kunnen 

worden. De registratie zelf is wel te regelen. De vergadering maakt zich zorgen over de 

administratieve rondslomp. Hou dat zo eenvoudig mogelijk. 

 

14 Wat verder ter tafel komt 

Initiatieven voor NK vanuit de leden i.p.v. barbecue. Wie pakt het op? Tijdens de vergadering 

meldt nog niemand zich, om dit op te pakken. 

Vanaf 1 januari 2022 wil het bestuur pmdat wij het werk aan de meetlicentie feitelijk uitvoeren 

een koppeling doorvoeren van een lidmaatschap Klassenorganisatie aan een meetlicentie. Bij het 

komende NK zal dat niet het geval zijn. 

 

15 Rondvraag 

  

16. Sluiting vergadering 16.40 

 

 


