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Najaarsvergadering vrijdag 04-10-2013
Aanwezig bestuur:
Martin Maat,Robbert de Jong, Bart Boon en Remko Nagtegaal
Aanwezige leden:
Dirk Pool, Frits Esselman, Lucy Esselman, Rombert van der Horst, Thijs van der Horst, Bart
Udding.
Afwezig met afbericht:
Arnold Boomstra, Gerrit Moens, Gerard van Uunen jr, Gerard en Wilma van Uunen, Martin
Siebbeles, Bert de Ridder,Janine Nauw en Daniel Bonne.

1. Opening:
*De voorzitter opent de vergadering om 20:15 uur, En constateert een zeer geringe opkomst.

2. Ingekomen stukken en mededelingen:
*De secretaris geeft aan geen ingekomen mededelingen en stukken te hebben , buiten de al via de
mail verspreide zaken.
Er zijn nog wel enkele mededelingen
a) De rubberboot heeft schade opgelopen tijdens de Ronde om Texel. De bovenste motorophanging
is afgebroken, schade € 900. De vereniging zou ook met een lichtere boot uit de voeten kunnen,
maar alleen een nieuwe motor komt met inruil van onze oude motor toch nog op € 4000 tot € 5000
euro. Tijdens de vergadering wordt besloten met de huidige boot verder te gaan, en te onderzoeken
of we meer kunnen samenwerken met Jeroen van de zeilschool.
b) Verzekering van de tractor, Er komt een schadeformulier en instructie hoe te handelen in het
clubgebouw.
3. Notulen voorjaarsvergadering 2013:
*geen op en aanmerkingen over de notulen, deze zijn bij deze vastgesteld.

4. Aktiepunten voorjaarsvergadering 2013:
a) Rapport kascontrole commissie 2012, verplaatsen naar voorjaarsvergadering 2014. Dit punt staat
al een tijd open.
b) Als een permanente vergunning zou mogen wat dan? De kosten zullen aanzienlijk zijn en
samenwerking hierin met de zeilschool zou deze kosten kunnen drukken.
Als het antwoord van de gemeente positief uitvalt word er een aparte vergadering over gehouden.

5. Vaststellen contributie en liggelden 2014:
We hebben veel leden die bijna nooit zeilen, Met de huidige financiële situatie is het nog niet nodig
om deze te verhogen.
Dit agendapunt in het vervolg na de begroting laten vallen.

6. Begroting 2014:
De begroting wordt uitgedeeld, en lijkt weinig af te wijken van voorgaande jaren.
Verschil in de begroting vergeleken met afgelopen jaar is € 350.
De clubboot en accommodatie zijn afgeschreven.
Een exemplaar van de begroting is op te vragen bij de penningmeester.

PAUZE

7. Verkiezing bestuursleden:
Bart Boon is aftredend en zal worden opgevolgd door Janine Nauw.
De verdeling van de functies zal in een bestuursvergadering worden afgestemd.
Bart Boon word bedankt voor zijn jarenlange inzet en ontvangt namens de vereniging een grote
fles Jutter. Bart zal nog zorgen voor een draaiboek opbouw en afbreken.
Bestuur rooster
2014 Remko Nagtegaal
2015 Martin Maat
2016 Robbert de Jong
2017 Arnold Boomstra
2018 Janine Nauw

8. Clubhuis en Kooi:
Clubhuis behoeft wat onderhoud.
Een meerderheid van de aanwezigen is voor behoud van de kooi.
Er moeten wel wat palen, schorren en delen hekwerk worden vervangen.
Dit is tijdens het afbreken geïnventariseerd.

9. Wedstrijdcommissie:
Er hebben in totaal 15 boten meegedaan in de competitie.
Er is maar één combinatie die de 10 wedstrijden die nodig waren voor het kampioenschap ook
daadwerkelijk hebben gezeild. Dit zijn Eduard en Willem. Eigenlijk een treurig verhaal dat we zo
weinig boten aan de start hebben iedere wedstrijd.
Een idee is misschien om zeilers een wedstrijddag te laten adopteren. Bart U. blijft dan wel
wedstrijdleider maar een koppel zeilers bepalen de te zeilen banen. Het zal altijd moeilijk blijven
om een wedstrijd te organiseren tussen kleine boten en grote boten met spi.
De conceptkalender word uitgedeeld, de ronde is laat dit jaar.
Het tuusrondje willen we houden op zondag 13 juli dit ook op verzoek van westerslag.
De volledige kalender komt zodra hij klaar is op de site.
Een vraag van de R.O.T. organisatie is om ronde zeilers te benaderen voor het open Texels
kampioenschap ( willen we dit of houden we het Texels)
We kunnen met Pasen niet op de krim terecht dus definitieve datum opbouw komt op de kalender.

10. Rondvraag:
*Bart heeft 2 zeilwagens staan. Deze zijn na contact te hebben opgenomen met Bart te lenen.
Er kan gezeild worden met west tot noord westelijke wind.
Robbert: De R.O.T. organisatie bedankt alle vrijwilligers van CKZ voor hun inzet.
Martin: we hebben tijdens de jeugdsportpas dagen een grote opkomst maar de druk op de paar
vrijwilligers is erg groot. Gaan aankomend jaar kijken of we dit weer kunnen organiseren.

11. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 21:50 uur
Notulist: Remko Nagtegaal

