Notulen Algemene Ledenvergadering 28 januari 2017 bij Hotel Restaurant Oostergoo te
Grou. Aanvang 14.30 uur.
1. Voorzitter Bert Bos opent de vergadering om 14.43 uur en heet alle aanwezige leden
en bijzondere leden van harte welkom. Uit respect voor de leden die ons dit jaar zijn
ontvallen nemen we een moment stilte in acht.
Aanwezig zijn inclusief het bestuur, 47 leden, 9 bijzondere leden, 2 donateurs en de heer
Robert Kruijswijk uit Zwitserland.
Afwezig met bericht zijn genoteerd: Emmy Stoel, Rudy Kuiters, Jos en Annemieke van
der Voort, Robin Nieboer, Rob Dros, Eduard van Dishoeck, Willemien Gorter, Philippe
Royaux, Willem Roelands, Fred Sleutel, Willem Leopold, Hans en Annet Mallant, Jan Hak,
Han Edens, Jan de Vreede, Hans Pleijsier, Froukje Daniels, Liesbeth Wahl – Janssen,
Froukje Romkes, Daan Daniels en Thessa Veenis, Wim Schoemaker, Henk Wittenberg,
Rina de Nooijer, Harry Heijst, Marlien en Paul de Ru – Heijst, Pieter Daniels, Jules ten
Berg, Jan Sonnenberg, Henk van der Zande.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Sipke Schuurmans, nieuw lid, stelt zich voor. Hij heeft onlangs de 830 gekocht. Voor dit
jollenavontuur heeft hij in verschillende boten gevaren waaronder een flits, een vaurien
en een laser. Hij heeft er veel zin in.
2. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 januari 2016 zijn bij
acclamatie akkoord.
3. Ingekomen stukken.
Namens Thessa Veenis bedankt de secretaris de leden voor het meeleven en de vele
kaarten.
4. Mededelingen bestuur: geen.
5. Jaarverslagen.
- Secretaris: Aan het verslag in het laatstverschenen Jollenbulletin heb ik niet veel toe te
voegen. We kunnen er trots op zijn dat het ledenaantal praktisch gelijk is gebleven.
- Technische Commissie: We hebben een levendige vergadering van meetbriefhouders
achter de rug. Op 3 juni 2016 zijn de nieuwe voorschriften ingegaan.
Naar aanleiding van de controlepunten op het ONK te Loosdrecht zijn er twee
doorgeschoven als inventarisatie en op de agenda van de TC gezet. Dit omdat het
percentage afwijkingen zeer hoog was.
1. De certificering van de zeilen is aan het Verbond voorgelegd en daar is een uitspraak over
gekomen.
2. Daarnaast het onderwerp “spleet in de zwaardkast”. De klassenvoorschriften zijn duidelijk
en niet voor meerdere uitleg vatbaar. Het aantal vastgestelde afwijkingen is percentueel zo
hoog dat een nadere beschouwing noodzakelijk is. Op dit moment is er al contact met drie
Jollenbouwers geweest. Uiteraard onze hartelijke dank voor de medewerking. Na overleg
met het Bestuur wordt een standpunt bepaald.

Momenteel vindt een discussie plaats over te gebruiken houtsoorten bij de bouw van
een jol. Dient er iets gewijzigd te worden ten opzichte van de huidige voorschriften dan
zal een en ander op de eerstvolgende vergadering van meetbriefhouders worden
voorgelegd.

Samenvattend een zeer actief jaar van de Technische Commissie. Om de neuzen
dezelfde richting te geven heeft eenmaal overleg met het Bestuur plaatsgevonden.
Eind jaren 80, toen ik kennis maakte met Floor Daniels. Liet hij me een groen boekje zien
met de klassenvoorschriften. Er viel geen touw aan vast te knopen, behalve voor een
satiricus. Inmiddels zijn de tekeningen gedigitaliseerd en de voorschriften zijn, met veel
lof voor Duuk, tekstueel aanpast.
Fred Udo: Wordt er nog aan gedacht aan een vertaling naar het Frans en het Engels?
Duuk: De klassenvoorschriften van vòòr 3 juni zijn al in het Engels, we dienen alleen de
aanpassingen nog te vertalen. Voor een Franstalige versie moeten we Fred lief
aankijken.
Bert: Wellicht wil Fred een Frans schot voor de boeg doen. Fred Udo: Ik zal in Ailette
gaan overleggen. Die Franstalige versie komt er, maar niet met mij alleen als auteur.
- Financieel:
Rieks deelt de cijfers rond.
Ontvangsten: de contributies: er zijn meer contributies ontvangen en er loopt door late
betalingen wat over in een ander boekjaar. De evenementen zijn financieel goed
verlopen. De evenementen bedruipen zichzelf. Van de clubartikelen zijn met name de
boeken goed verkocht.
Wat betreft de overige posten: Het bulletin is de grootste kostenpost. De frequentie is
afgenomen en daardoor kregen we een naheffing van Postnl van 517,-. De website is
iets duurder uitgevallen doordat we wat ondersteuning nodig hadden, die heb ik
daarom voor het volgende jaar begroot. De rente is tegengevallen. Desalniettemin heb ik
mijn opvolger verzocht niet bij IJsland te gaan bankieren. Er is een plus uitgekomen.
Mijn voorstel is om dit vast te houden en na binnenkomst van de contributie dit over te
zetten naar de spaarrekening. Verder wordt alles steeds iets duurder. De vereniging
maakt geen winst op een evenement, de kosten zijn ongeveer 500,- per dag, bij de KWS
is dit zelfs meer dan 600 per dag. Deze kosten zullen verder stijgen. Als ons
deelnemersaantal terugloopt dan moeten de inschrijfgelden omhoog. Mijn voorstel is in
lijn met het advies van de kascommissie van vorig jaar: 5,- contributie verhoging. Dat
betekent € 35,- voor leden met boot, € 25,- voor bijzondere leden en € 24, - voor de
donateurs / D-leden. Adriaan: Het is wellicht een idee om, als er lage
deelnemersaantallen voorzien zijn, te zoeken naar een klasse om het evenement samen
mee te doen. Met twee klassen kun je de kosten delen. Fred Knitel: Zoek dan een klasse
met een gelijke snelheid.
Karel de Boer: Een vereniging rekent voor een NK ongeveer 1500,- dat betekent dat er
meerdere klassen samen gaan doen met een NK. M.a.w.: Wees actief in het werven van
een andere klasse. Onze regioverdeling sluit ook niet altijd aan dus ga op tijd overleggen.
Opmerkingen n.a.v. van het financieel verslag:
Leen van Willigen: Begrijp ik dat er nog 52 leden nog moeten betalen? Rieks: Nee, het
zijn er nu nog 7, bij het sluiten van het jaar waren het er nog 52.
Sjouke: is het een idee om de verzendkosten bij de prijs van het boek op te tellen?
Rieks: Dit is niet handig.
Gert Jan: begroting clubartikelen staat 500,- wat gaat er voor moois komen?
Rieks: Dit is nog niet bekend.
Wat betreft de voorraad van de clubartikelen zijn alleen de lustrumboeken in het
voorraadbeheer opgenomen.
Gert Jan v.d. Meer: Is er voor een volgend lustrum een reserve?
Rieks: Ja, we gaan weer een dotatie doen t.b.v. de reserve voor een lustrum.

Fred Udo: Ik kan geen onderbouwing vinden in de cijfers om de contributie te verhogen.
Rieks: Ondanks de verhoging van 5,- zijn wij de goedkoopste eenheidsklasse van
Nederland.
6. Verslag van de kascommissie:
Hans Reyers:
Tijdens de ALV van 2016 zijn Frans de Bot en ik opgetreden als kascommissie. Henk van
de Zande is aangetreden vanwege de opvolging van Rieks door Frans. De boekhouding is
consciëntieus door penningmeester gevoerd, applaus. De kas is tot op de stuiver
nauwkeurig. De boekhouding wordt op kasbasis gevoerd. Het advies van de
kascommissie aan de leden is om de penningmeester decharge te verlenen.
Bij acclamatie akkoord.
Benoeming nieuwe kascommissie:
Henk van der Zande
Erik Wijnands
Fred Knitel reserve
De penningmeester vraagt toestemming voor de verhoging van de contributie, te weten
€ 35,- voor leden met boot, € 25,- leden zonder boot en € 24,- voor donateurs.
Voorstel aangenomen.
7. Goedkeuring jaarstukken.
Secr. Akkoord
Tc. Akkoord
Fin. Akkoord.
8 Begroting 2017: Akkoord.
9. Het Kraaienest meldt:
Bert vraagt de aanwezigen na te denken over een mogelijke winnaar van de pechprijs.
Bert vraagt Duuk Dudok van Heel naar voren. Het bestuur heeft zeer veel waardering
voor de inzet van Duuk voor de Twaalfvoetsjollenclub en benoemt Duuk tot Lid van
Verdienste. De secretaris overhandigt Duuk de oorkonde en een kantenschaaf, een stuk
gereedschap uit de antiquiteit.
Het bestuur heeft dit jaar een bericht uit Zwitserland ontvangen. De heer Robert
Kruijswijk heeft een model van een zilveren jol. De zilveren jol komt uit Indonesië (toen
Nederlands Indië). Robert Kruijswijk is aanwezig en vertelt dat deze wisselprijs van de
Koninklijke jachtclub Batavia, na drie x winnen en het overlijden van zijn ‘noem oom
Jan’ de heer Wiegel, in een nalatenschap terecht is gekomen. Robert Kruijswijk wil dit
model, de Jan Wiegel Trofee, nu beschikbaar stellen als prijs. Besloten wordt dat het
model domicilie krijgt in het noorden en wel in Grou, en zal worden uitgereikt als
wisselprijs op het klassenevenement. Luid applaus.
Pauze.

De voorzitter benadrukt dat het plezier dat we hebben in het zeilen en het beleven van
de zeilsport op een positieve manier in deze vereniging mede te danken is aan de inzet
van vele vrijwilligers. Waarbij Wietske van Soest, redactie jollenbulletin, opmerkt dat
het bulletin draait op de schrijf-ijver van de leden. De regiocommisarissen, de redactie
van de website en de redactie van het jollenbulletin, de technische commissie, de
klassencontroleurs, het jollenregister en rekenaars van de jaarprijs - allen worden in de
vergadering bedankt voor hun tomeloze inzet.
Wissels in de bezetting:
Sjouke Dijkstra, regiocommissaris van het Noorden, geeft het stokje over aan Jeanet
Blokland. Adriaan van Liempt neemt afscheid als voorzitter van de Technische
Commissie, hij zal actief zijn als klassencontroleur. Pieter Bleeker wordt de nieuwe
voorzitter van de Technische Commissie. Duuk Dudok van Heel stopt met de activiteiten
in de TC.
(*** agendapunt 13). Uitreiking Pechprijs:
Sjouke: ik heb even geïnformeerd bij leden van het bestuur terwijl Bert er niet bij was,
of er al iemand gemeld was voor de pechprijs. Ik heb vernomen dat de voorzitter ook
enige pech heeft ondergaan in het afgelopen seizoen. Hij kwam onverwacht in
aanraking met een schakel tijdens de openingswedstrijden van de KWS. Bert jij weet
hier zelf natuurlijk het fijne van, ik heb geen weet van andere pechgevallen, ik vind dat
de voorzitter de pechrijs verdient.
Bert Hamminga: mijn voorstel is adhesie want ik zeilde diezelfde wedstrijd 75 meter
achter de voorzitter. Er was een oostenwind, de zon schitterde, je kon niks zien in de ruit
maar dat gaf niks want we zaten helemaal aan de lage kant van het wedstrijdgebied, ‘dus
daar kon niks zijn’. De voorzitter was voor mij ‘de te kloppen man’ tot daar in de
vaargeul een schakel verscheen die de voorzitter compleet ondersteboven voer! Met
gemengde gevoelens heb ik het voorval aanschouwt, wat mij betreft verdient Bert Bos
de pechprijs!
De pechprijs wordt uitgereikt aan de voorzitter.
10. Bestuursamenstelling
- voorstel tot benoeming van Jaap Rouwe als wedstrijdsecretaris:
Allen akkoord. Jaap schuift aan achter de bestuurstafel.
- aftredend Rieks Reyers, penningmeester.
Rieks heeft vele jaren een zware rol gehad als penningmeester van de
twaalfvoetsjollenclub. Hij heeft het lustrum financieel zeer goed geleid. Onze balans is
gezond. Veel werk heeft hij onderweg gedaan, door zijn werk is hij veel op reis. We
hopen dat hij meer ruimte krijgt op op het water te zijn. Heel veel dank namens ons
allen. Rieks ontvangt het beschilderde bestuursbord en een ‘klokkie’ met naast de
tijdsweergave de tekst ‘het is tijd om te zeilen’.
De vergadering heet bij acclamatie de nieuwe penningmeester Frans de Bot van harte
welkom. Frans neemt plaats aan de bestuurstafel.
11. Uitreiking van de jaarprijs 2016.
Karel de Boer neemt het woord en bedankt direct Fred Udo voor het nakijkwerk.
We hebben een goed jaar achter de rug, we hebben 259 leden en dit jaar hebben er 130
daarvan een wedstrijd gezeild. In 2015 waren dat er 122. We hebben er dus 8 zeilers bij.
Daarbij hebben we een gemiddelde van 21,5 deelnemers per evenement. Dat is hoog. Er
zijn 110 gestarte wedstrijden, ook hoog. (in 2014 waren er 84, in 2015 waren het er 95)

Er waren 28 evenementen op het programma, er zijn er 24 verzeild. We hebben een
record aantal starts van 2361. Dit is ook nog eens mooi regioverdeeld. Nieuw is dat er
veel nieuwkomers zijn in de top tien en ook nog eens veel single handed zeilers.
Ik ga over tot de uitreiking en het noemen van de eerste 10 zeilers:
10de en meteen de grootste daler- dat ben ik zelf,
9de Tonny Surendonk
8de Pieter Bleeker
7de Hans Reyers en Mea Nota
6de De markante nieuwkomer met Oegandees nummerbord Bert Hamminga, ook wel de
voorzitter van de CWC.
Verdraaid knap gedaan, 2013 niet op de lijst 2014 53ste plaats , 32 in 2015, met 69 starts
Leen van Willigen voorbijgestreefd , Bert ontvangt het kaagbolletje, maar dat is nog niet
alles. Van 32 naar 6, Bert heeft ook de ladderprijs gewonnen. 440 punten per start!
5de single handed zeiler Bert Bos
4de Erik van de Meer en Jacqueline Brijder
Naar voren: Durk Zandstra, Frans Smits, Bob van de Pol, en Fred Knitel
Fred heeft meer dan 1000 punten per wedstrijd. Je hebt het Holland Weekend
gewonnen, Nieuwkoop, GWS, maar is het genoeg voor de jaarprijs?
Frans is op de WAW bijna niet te verslaan, Braassem Summer Regatta, het
Nieuwloosdrechtweekend en het Vrijbuiterweekend, je traint veel maar is het genoeg?
Durk! Single handed, nieuwkomer met grote stijgende lijn ….
3de is geworden Durk Zandstra,
2de is geworden Fred Knitel
1ste is Frans Smits en Bob van de Pol
Groot applaus.
Wim Broer:
Er is 1 evenement niet opgenomen bij de jaarprijs. De Jolly Midweek is niet
meegenomen in de jaarprijs. Wil het bestuur dit evenement op de jaarprijskalender
zetten?
Bert: we gaan dit in het volgende punt even bekijken.
12 Wedstrijdkalender 2017.
Jaap Rouwe neemt het woord. Op de kalender dit jaar dezelfde wedstrijden als vorig
jaar, met enkele uitzonderingen omdat de data van een paar wedstrijden overlappen.
Uw aandacht graag voor de vraag van Wim Broer voor het opnemen van de Jolly
Midweek en het evenement in Haarlem voor de jaarprijs.
Haarlem is een eenmalig evenement en komt derhalve niet in aanmerking voor opname.
De Jolly Midweek heeft zich wat betreft het aantal deelnemers zeker bewezen maar het
evenement heeft een ander karakter.
Karel de Boer: Ik ben betrokken geweest bij het ontstaan van dit evenement. De Jolly
midweek is neergezet als evenement om meer zeilers die niet wedstrijdzeilen te
betrekken bij het wedstrijdzeilen. Misschien is het opnemen bij de jaarprijs juist niet
handig omdat het dan niet meer laagdrempelig is. Daarnaast is het evenement door de
week. , misschien ook daardoor niet voor iedereen toegankelijk. Ik vind dan ook dat je
voorzichtig moet zijn om de Jolly Midweek op te nemen.
Hans Nieuwland: De Jolly Midweek valt samen met de Sneekweek, laten we de jaarprijs
hoogwaardig houden.
De vergadering besluit de Jolly Midweek niet op te nemen voor de jaarprijs.

Jaap Rouwé verwijst voor de wedstrijdkalender naar de website.
14. Rondvraag

Bert Hamminga: I would like to announce Mr. Reinhard Schröder who is going to
announce the Friendship series.
Reinhard Schröder: Ut benne dr fiour:
In april op de Baldeneysee in Essen,
Met Pinksteren op de Kaag
In juli naar Lowestoft
In October op Lac de l’eau d’heure in Belgie.
Bert Hamminga brengt nog even de hoofdprijs (een opgeviste hoed) onder de aandacht
voor de winnaar van de friendship series.
Fred Udo:
Er zijn nog meer landen waar jol gezeild wordt, in het franse programma zijn zeker 4
evenementen om in de vakantie lekker te zeilen.
Lac d’Ailette valt dit jaar samen met de Voorkaag. In de zomer kunnen we naar Zuid
Bretagne, dat is prachtig en later (in augustus) kan er op het Meer van Geneve gevaren
worden. Hoewel het aardige wedstrijden zijn is de motivatie toch vooral, ook dankzij de
grote gastvrijheid van de Fransen, het beleven van een geweldige zeilvakantie.
Karel de Boer:
Graag wil ik een traditie onder de aandacht brengen die we op het NK in ere moeten
houden. Vaak weten we op het water na de laatste wedstrijd wie er kampioen is
geworden en nu is mij opgevallen dat we al een paar jaar niet meer achter de kampioen
aan varen op het water. Ik ben er voor om de traditie in ere te houden. Dus na de laatste
wedstrijd op elkaar wachten, de kampioen gaat met de Nederlandse vlag voorop en de
rest erachteraan.
Duuk Dudok van Heel:
We hebben voor de pauze een prachtige nieuwe wisselprijs gekregen en ik zou het
bestuur willen vragen er een kastje om te maken. Ik denk dat ie dan mooier blijft.
Tries Scherpel:
Op de Hiswa kunnen we wederom twee jollen tentoonstellen. De jol van Bob van der Pol
heb ik reeds genoteerd maar ik zoek nog een tweede. De tweede jol wordt de boot van
Fred Knitel. Nog een traditie. Graag wil ik Rieks naar voren om de bloemen voor Yolanda
in ontvangst te nemen om haar te bedanken voor alle tijd die jij in het bestuur hebt
gestoken.
De laatste woorden zijn voor oud voorzitter Pieter Bleeker:
Ik ben super trots op dit bestuur en de commissies, dit is een club waar we trots op
kunnen zijn.
Bert sluit de vergadering om 17.55 en wenst iedereen wel thuis

