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Inleiding
Het jaar 2016 ging van start met een aantal nieuwe bestuursleden. Voorzitter Martin Maat en
Robbert de Jong zijn afgetreden in 2015. Hiervoor zijn aangetreden Martin Siebbeles
(penningmeester), evenals Stephan van Rooijen die Robbert de Jong vervangt, die door drukke
werkzaamheden, waaronder organisator van de Ronde om Texel vervroegd het bestuur verliet.
Met een wat wisselende voorjaar en voorzomer, is het over het algemeen een mooi seizoen geweest
qua zeilweer. Het was goed om te zien dat deze dagen ook door de leden zijn benut. Er is veel
gezeild, waar de jeugd zeker aan bij heeft gedragen. Een goed vooruitzicht voor de toekomst.

Activiteiten
Een van de hoofddoelen van de CKZ is het bevorderen van de kustzeilsport. Naast het regelen van
faciliteiten en ondersteuning, worden er ook activiteiten georganiseerd, zoals wedstrijden en
tochten. Naaste de spontane en ad-hoc georganiseerd tochten, worden er ook een aantal activiteiten
vanuit de vereniging georganiseerd.
• Opbouwen club
Het opbouwen van de club ging dit jaar ook weer goed. Wel was er veel tijd nodig, voor zowel
shovel als kraan. Dit maakt het opbouwen een kostbare operatie, die zwaar op de begroting
drukt. Het bestuur is bezig met opties om het op- en afbouwen te vereenvoudigen.
• Tocht om de Noord
Vrijdag voor de Ronde om Texel wordt de Tocht
om de Noord georganiseerd. Hierbij kan de
route tussen paal 17 en CKZ verkend worden.
Daarbij ontvangt CKZ de zeilers voor een hapje
en drankje. Na afloop van de lunch worden er
een paar leuke prijzen verloot.
Dit jaar was het even spannend, omdat vanwege
de dichte mist de terugtocht werd uitgesteld. Maar uiteindelijk is iedereen weergekeerd, en zijn
een aantal clubleden meegezeild op de terugweg. Peter en Jeanette, en alle vrijwilligers, bedankt
voor het organiseren! Tevens dank aan de hoofdsponsor, de Sligro, die de catering van de Tocht
mogelijk heeft gemaakt.
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Ronde om Texel & TDO
Ook dit jaar deden weer een aantal leden mee aan de Ronde om
Texel. Helaas kon door het ontbreken van voldoende wind geen van
de leden de wedstrijd uitzeilen. Gelukkig konden de leden direct bij
Paal 33 uitstappen, hetgeen de nodige extra uren bespaarde. Wel
wist oud-voorzitter Martin Maat de Texel Dutch Open Class 2 op
zijn naam te schrijven. Daarnaast wisten Dirk Pool en Sophie
Bruggemann beslag te leggen op de 3e plaats. Martin, Dirk & Sophie: van harte!
Tuusrondje
Gelukkig is er nog altijd het Tuusrondje, waardoor we twee weken later alsnog rond het eiland
konden. Dertien boten van CKZ en KZVW gingen ’s morgens van start bij aantrekkende wind. De
wind trok echter steeds meer door, totdat er een fikse bui met vlagen ontstond. Dit resulteerde
uiteindelijk in wat afvallers en schade. Vooral op het Marsdiep en de Noordzee waren de
omstandigheden behoorlijk pittig, hetgeen leidde tot een reddingsactie van KNRM, en een aantal
ingrepen door de eigen reddingsboot. Gelukkig is iedereen weer heelhuids van het water
gekomen, en zijn er de nodige boten het eiland rond geweest. Dagen als deze leren ons dat
zeilen altijd risico’s inhoud, en dat voorbereiding en eigen inschatting erg belangrijk zijn. Ook
hebben een aantal jeugdleden kennis gemaakt met een lange tocht onder zware
omstandigheden. De barbecue na afloop was onverwacht goed bezocht met ca. 50 man.
Opstapdagen
Naast het reguliere jeugdzeilen zijn er een aantal
opstapdagen voor jeugdzeilen georganiseerd. Hiermee
kan de jeugd van het eiland nader kennis maken. De
reacties op de dagen zijn zeer positief. De animo vanuit
de vereniging wat minder, wat waarschijnlijk te maken
heeft met het dragen van verantwoordelijkheid voor de
soms wel erg jonge jeugd. Een terecht punt, waarmee
het bestuur in de winter aan de gang kan.
Demodag Nacra
De jeugd heeft zich zeer vermaakt op de opstapdag van de nieuwe jeugdboot van Nacra, de 15.
Ook hebben een aantal leden hiermee gezeild, en het wordt niet uitgesloten dat deze leden op
zoek gaan naar een mooi exemplaar…
Open Texels kampioenschappen
Afgelopen jaren heeft Bart Udding met veel plezier bij CKZ de clubwedstrijden ondersteund.
Helaas heeft Bart na een aantal jaren als wedstrijdleider deze activiteit beëindigd. Wij willen Bart
bedanken voor zijn inzet. Dit jaar hebben we deze rol van wedstrijdleider nog niet kunnen
invullen waardoor er alleen een OTK gezeild is. Immers, een zeilvereniging zonder Kampioen is
ook maar niks. Helaas door omstandigheden dit jaar geen deelname vanuit KZVW. Wel deelname
van een jeugdboot.
Onder de wedstrijd leiding van Frits en onder schitterende condities (NO 4-5) zijn er drie
manches gevaren. Uiteindelijk bleken Eduard Zanen met Cas Zanen en Willem Houwing de
Texelse kampioenen van 2016. De jeugdkampioenen van 2016 zijn Hendrik Fransen & Fleur van
Rooijen.
Volgend jaar op Paal 17, en bij voorkeur weer een tweedaags evenement.

Jeugdzeilen
Een aantal jaren terug zijn er door de drie
zeilverenigingen op Texel afspraken gemaakt over het
jeugdzeilen. Na overleg bleek dat er een gat lag voor de
wat oudere jeugd. De watersportvereninging Texel in
Oudeschild heeft een uitstekende jeugdopleiding,
waarin de jeugd al jong kan beginnen met lessen in de
optimist. Voor de gevorderde jeugd kan men dan verder
in de Leukothea. Meestal is de jeugd dan een jaar of
12,13. Daarna is het echter lastig om verder te groeien, of meer spectaculair te zeilen. Vandaar dat
de handen in een geslagen zijn tussen WSV Texel, KZVW en CKZ om de jeugd verder te bekwamen en
op te leiden op de catamarans. Het programma is gestart in 2014, en heeft nu drie jaar gedraaid.
Belangrijkste onderdelen daarbij waren gezamenlijke aanschaf van boten, en een training- en
opleidingsplan. Het programma is een groot succes geworden. Ook in 2016 is er veel gezeild, 8
zaterdagen. Daarnaast is de jeugd is ook op eigen initiatief op pad gegaan, o.a. in de vakantie,
waarbij zelfs familieleden werden ingeschakeld.
Wat betreft de vloot, beschikken de verenigingen nu
gezamenlijk over twee Hobie Dragoons, waarvan één zelfs
met spinnaker. De Dart 18, die sinds 2012 in bezit is van de
CKZ voor het opleiden van (top-) wedstrijdzeilers, is dit jaar
afgestoten om twee redenen: de basis voor opleiden van
topwedstrijdzeilers is te smal, en de financiële situatie van de
vereniging vroeg erom. De vereniging dankt bij deze Dirk voor
zijn jarenlange inzet hierbij. Tevens dank aan alle leden die in
2016 geholpen hebben met het jeugdzeilen.
Er zijn wat verbeterpunten geconstateerd, tevens zijn er ideeën over voortzetting van het
jeugdzeilen. Deze zullen in het najaar besproken worden met de drie verenigingen.

Financiën
In de voorjaarsvergadering is het resultaat over 2015 gepresenteerd. Door een aantal tegenvallers
dient het beleid aangepast te worden. Ten eerste dient er wat cashflow gegenereerd te worden, en
ten tweede dienen de uitgaven en inkomsten meer in overeenstemming gebracht te worden.
Wat betreft het eerste zijn in 2016 een aantal maatregelen genomen: de jeugdboot Dart 18 is per
direct verkocht. Een aantal vorderingen zijn opgeëist, wanbetalers zijn aangesproken. De reserves
zijn daarmee opgehoogd.
Wat het tweede betreft is een strenger beleid gevoerd op herinneringen contributie, dienen de
activiteiten zichzelf te bedruipen en is het bestuur bezig om de kosten rondom plaatsen clubgebouw
te verlagen. Ook de clubboot is onderwerp van onderzoek, net als de verzekeringen. Het bestuur
streeft ernaar de contributie zo veel mogelijk constant te houden (uiteraard wel met indicering).
Maar als de situatie er om vraagt behoort dit ook tot de opties.

Faciliteiten en Materieel
De clubboot is in orde, evenals de tractor en
de opslagcontainers. Uiteraard is er regulier
onderhoud nodig.
Het clubhuis is in niet al te beste toestand.
Met name de onderzijde en het dak gaan
achteruit. Gecombineerd met de hoge
kosten voor plaatsen/verwijderen en de
wens om van het hijsen af te raken is het
bestuur gestart met kijken naar andere
opties voor clubhuis. Het betreft o.a.
aanpassen, verkleinen en vervangen. De ultieme wens is een permanente plek op het strand.
Hiervoor zal in de winter gekeken worden hoe haalbaar dit is.
De kasten en zeilcontainers zijn aan het begin van het seizoen opgeruimd, en niet gebruikte spullen
zijn afgevoerd/verkocht. Hiermee is weer voldoende ruimte voor kleding en zeilen.
Voor 2017 heeft één van de leden aangeboden de omheining te willen sponseren.

Website
De website van de vereniging is enigszins gedateerd. Er is wel wat noodzakelijke informatie te
vinden, maar het onderhoud loopt achter. Gekozen is om eerst tijd te stoppen in andere activiteiten
als de basis op orde is dan doorpakken met een nieuwe website.
De vereniging is echter zeer actief op Facebook. Zo zijn alle evenementen in de kalender op facebook
te vinden, en worden er ook veel verslagen gepubliceerd van activiteiten, al dan niet vanuit de
vereniging georganiseerd. Ook is facebook goed bezocht door zowel leden als niet-leden. Het streven
is om een eenvoudige website er op na te houden met actief gebruik van facebook. Uiteraard zullen
officiële mededelingen via de mail blijven gaan.

Conclusie
2016 was een actief jaar met veel zeildagen. Het ledental loopt al jaren terug, maar door actief beleid
voor de jeugd lijkt het nu te stabiliseren. Er is veel gezeild. De behoefte aan wedstrijdzeilen blijft
helaas laag. Toertochten en activiteiten worden positief beoordeeld. Kansen liggen bij samenwerking
zeilverenigingen, zeilschool en de jeugd, bedreigingen in verdere terugloop van ledenaantal en dure
begrotingsposten zoals accommodatie, boot, verzekeringen en onderhoud.
Het bestuur dankt de leden voor het seizoen 2016.
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