Notulen
Algemene Leden Vergadering zaterdag 27 januari 2018
Locatie: WV Braassemermeer Noorderhem 2
2371 EC Roelofarendsveen 0713312326
Tijd: 14.00 – 17.00 uur
1.

Opening en mededelingen
De aanwezigen staan op de bijgevoegde presentielijst.
Leo opent de vergadering om 14.25 uur en heet iedereen van harte welkom.
Een groot deel van de vergadering gaat over HP Klasse. Het is een druk jaar geweest met
de toetreding van de Nacra 15 bij de Klasse, naamswijziging, FB, nieuwe
website
enz. Het bestuur heeft hard gewerkt en het is allemaal vrijwilligerswerk. Afgelopen jaar is
ook eindelijk een goede wedstrijdbaan van start gegaan. Door het grote succes kijken andere
klassen of zij het ook zo kunnen organiseren.
Er zal dit jaar ook een Nederlands team naar de Jeugd Olympische Spelen gaan met dank
aan de NOC*NSF voor de financiële steun.
Statutenwijziging. Voorstel tot naamswijziging van Nederlandse 29er49er
Klassenorganisatie naar Dutch High Performance Sailing Classes (DHPSC) wegens
toetreding van de Nacra 15 en Nacra 17 klassen. Het voorstel wordt met unanieme stemmen
aangenomen.
Op de vraag wat er met de 420 en 470 klasse gebeurt, antwoordt Leo dat wij alleen het
secretariaat en de administratie hebben overgenomen. De 420 en 470 klasse maken geen
deel uit van de DHPSC.
Op de vraag wat voor functie de DHPSC in de Benelux heeft, wordt geantwoord dat wij in
formele zin de Klasse vertegenwoordigen in België.

2.

Notulen ledenvergadering 28 januari 2017 over jaar 2016
Met dank aan Ellen voor het maken van de notulen van de ledenvergadering van 28 januari
2017 over het jaar 2016, worden deze goedgekeurd.

3.

Jaarverslag 2017 met toelichting diverse commissies
De voorzitter vraagt applaus voor Monique en Jan Martin die het jaarverslag in elkaar

hebben gezet. Sven bedankt Alex, Eric, Evelyn, Reinier en iedereen die heeft meegewerkt
aan de HP baan. Evelyn zal dit jaar wederom de bemensing regelen. Rob geeft zijn
toelichting.
3.1

29er commissie
Zie presentatie.
Sven meldt dat de organisatie van de DYR en de U4 gaan samen. De inschrijvingen voor
deze evenementen zijn vanaf dit jaar mogelijk op één site.

3.2

49er commissie
Leo vertelt in het kort over de 49er en 49erFX. Kaj kon helaas niet bij deze vergadering
aanwezig zijn. Hij zal informatie over het 49er zeilen bij het Watersportverbond op een later
tijdstip in het jaar aan potentiële instromers geven.

3.3

Nacra 15
Zie presentatie.

3.4

Materiaal en logistiek
Zie presentatie.
Aid adviseert de website in de gaten te houden: de Klasse gaat cursussen klein vaarbewijs 2
en marifoon basis organiseren. Afgelopen jaar is een caravan aangeschaft. Deze zal gebruikt
worden voor wedstrijden, nabespreken en opslag. Hij is zelfs al eens als slaapplaats
gebruikt.
Dringend verzoek om goed voor een boot of trailer van de Klasse te zorgen. Check ze op
stoppen en meld altijd schades en slijtage.

3.5.

Communicatie commissie
Zie presentatie.
Myrese merkt op dat onderschat wordt hoeveel werk het is. Vaak mist content. Iedereen
wordt verzocht actief filmpjes en foto’s naar Inger te sturen die ze zal publiceren op de site,
facebook en twitter.

3.6

Evaluatie training/begeleiding. Programma 2018
Rob heeft iedereen al het programma voor 2018 toegestuurd.
In juni gaan Rob en Leo met het Watersportverbond in gesprek hoe de nieuwe instroom
opgevangen gaat worden op de High Performance Topzeilacademie en daarna volgen
gesprekken met geïnteresseerde zeilers. Rob blijft nog 2 jaar coach 49er FX. Dan neemt een
andere hoofdcoach dat over.

30 juni 1 juli: 29er en Nacra 15 in elkaars boten laten zeilen.
23 juni – 1 juli: voorselectie Red Bull foiling. Watersportverbond doet de selectie. Leeftijd
is geboren in 1997 t/m 2001. Inschrijven als teams en uitsluitend op uitnodiging.
Jongensteams, meisjesteams en mixed. Voorselectie bestaat uit de top 3 voorjaarsselectie uit
de diverse klassen. Dan nog een paar van de Topzeilacademie. Uiteindelijke event najaar
2018.
Dirk geeft een presentatie over het belang van de fysieke training naast de zeiltraining. Er
wordt fysieke leerlijn van NOCNSF* toegepast waar alle topsporters in Nederland aan
moeten voldoen. Fysieke trainingen door de week in je eigen sportschool onder leiding van
je sportschoolleraar. Fysieke trainingen in Medemblik door je eigen coach (in de voormalige
ruimte van de zeilmaker). Elke dag fysieke training naast je zeiltraining. Dirk stuurt coaches
aan die het zelf in hun programma gaan implementeren. Dirk coördineert en bedenkt in
samenwerking met het Watersportverbond de programma's. Doel is de zeilers met brede
motorische vaardigheden goed af te leveren bij de Topzeilacademie.
3.7

Financieel jaarverslag
Leo legt dat dat de stichting 9er events in het verleden is opgericht om risico's van grote
internationale events af te dekken (eigen georganiseerde EK en WK's). Financieel zijn die
evenementen goed gedaan en er zit veel geld in die stichting. Als klassenorganisatie hebben
wij behoefte aan een derde rib. De stichting schenkt € 10.000 aan de klasse voor die rib.
Myrese en Linde lichten de cijfers toe. Deze zijn op te vragen bij de penningmeester.

4.

Kascommissie
Jan en Bo hebben geen extreme zaken opgemerkt.
Het zou wel fijn zijn als de kascie eerder dan een uur voor de vergadering inzage heeft in de
cijfers
De vergadering verleent decharge aan het bestuur.

5.

Bestuurswisselingen en commissiewisselingen
Leo bedankt Ellen die langer dan 3 jaar de klassenorganisatie als secretaris gesteund heeft.
Ellen zorgde steeds voor de agenda en organiseerde de locaties.
Leo bedankt Myrese voor een jaar penningmeesterschap. Myrese gaat in de toekomst meer
haar skills als marketeer inzetten voor de klasse.
Opvolging:
Secretaris: Monique Brink unaniem akkoord.
Penningmeester: Linde van der Wal unaniem akkoord.
Kascommissie: Jan de Weerdt wil uit de commissie want Merel zeilt al een jaar niet meer.

Bo van Wendel de Joode wil er ook uit. Leo bedankt hen beiden voor 2 jaar controle. Stefan
Geuzenblok (vader van Justus) en Lars Postma geven zichzelf op voor de nieuwe
kascommissie.
6.

Wedstrijd- en trainingskalender voor 49er/FX en 29er/Nacra15
29er kalender
49er/FX kalender
Nacra15 kalender

7.

Begroting 2018 en vaststelling contributie 2018
Linde geeft uitleg bij de begroting 2018. Doel is het financiële verlies op trainingen op nihil
te laten uitkomen.
De contributie blijft komend jaar gelijk. Dit is exclusief lidmaatschap van de internationale
klasse. Iedere zeiler dient zelf zijn internationaal lidmaatschap te regelen. In Nederland ben
je dus met 1x contributie betalen lid van heel veel klassen tegelijk. Koopje!
De vergadering gaat unaniem akkoord met de begroting 2018 met de aantekening dat de
prijs van de strippenkaart aangepast gaat worden omdat die nu goedkoper is dan afname van
een pakket.

8.

Terugblik wedstrijden 2017
De prijzen zijn berekend op basis van de Oostenrijkse puntentelling (houdt rekening met de
grootte van de competitie van het evenement waarin je gevaren hebt).
•

Jaarprijs 29er (4xU4 + DYR + ONK): Lars Postma en Pim Schep

•

Jaarprijs Nacra 15 (3xU4 + DYR): Bjarne Bouwer en Elliot Savelon

•

Tuimeltrofee, onze aanmoedingingsprijs: Lilly Hofman en Rik Dieperink (beiden
afwezig)

9.

•

Beste vrouwelijke talentteam 29er: Ismene Usman en Svea Karsenbarg

•

Beste mannelijke talentteam van alle klassen: Bjarne Bouwer en Elliot Savelon

China JWK
Dirk vertelt over het World Sailing Youth World Championship in China en laat een filmpje
zien.
Deze wedstrijd wordt één keer per jaar gehouden en de beste mannelijke en vrouwelijke
teams van een land gaan er heen. Doel is de zeiler centraal te zetten. Iedereen krijgt dezelfde
nieuwe boten. Je mag tot twee maanden vantevoren niet op dat water trainen. Coaches zijn
ook beperkt, zij moeten op afstand van het veld in een gezamenlijke coachboot voor anker
liggen. Ouders mogen niet mee. Het was er 27 graden met 7 uur tijdsverschil. De Chinese
cultuur heeft hen niet echt geënthousiasmeerd. Ze hebben met een catamaran op de locatie

gezeild samen met de zeilschoolhouder die er volledig uitgezeild werd door de zeilers. Er
was maar één trainingsdag.
Volgende World Sailing Youth World Championship is komende zomer in Texas met de
selectie tijdens de DYR. Het is goed voor de ontwikkeling van de zeiler deze prestatiedruk
mee te maken.
10.

Rondvraag
Er zijn geen vragen.

11.

Sluiting officiële jaarvergadering
Leo sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje en te proosten op een
fantastisch nieuw jaar met nieuwe uitdagingen en nieuwe mooie filmpjes voor volgend jaar.

