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Notulen najaarsvergadering 03-10-2014
Aanwezig: Martin Maat, Robbert de Jong, Arnold Boomstra, Remko Nagtegaal, Martin Siebeles, Dirk
Pool, Bart Boon, Peter van Steenderen, Bart Udding, Willem Houwing, Stamer
Afwezig met bericht: G. Moens, J. romkema, B. de Ridder, A. Maat.
1. Welkom
Voorzitter heet een ieder welkom.

2. Ingekomen stukken
Er is een brief binnengekomen van één van de leden. Betreft mogelijke verschillende belangen van
zeielende en niet-zeilende leden, en of er daarvoor verschillende vormen van lidmaatschap,
donateurschap en rechten zouden moeten zijn.
Het bestuur zal de brief nader beschouwen, en zich buigen over eventuele alternatieve vormen
vanlidmaatschap, donateurschap en daarbij horende rechten en plichten.

3. Notulen voorjaarsvergadering
De notulen worden goedgekeurd door de aanwezige leden.

4. Actiepunten voorjaarsvergadering
Betreffende het actiepunt om te onderzoeken of het mogelijk is om de club samen te voegen met
Zeilschool de Eilander en het hele jaar door een permanente huisvesting op het strand te hebben: Dit
is onderzocht door voorzitter, en geen optie. De Eilander heeft geen jaar lang business hiervoor
(geldt ook voor CKZ) en de kosten zijn (zeker voor de Eilander) te hoog.

5. Bestuursleden
Remko Nagtegaal treed af als bestuurslid. Voorzitter dankt Remko voor zijn jarenlange inzet met
Jutter en veel applaus (of was het andersom?).
Als nieuw bestuurslid wordt Daniel Bonne gekozen.
Bestuursrooster:

2015 Martin Maat.
2016 Robbert de Jong.
2017 Arnold Boomstra.
2018 Janine Nauw.
2019 Daniel Bonne.

6. Onderhoud clubhuis
Het bestuur vindt het tijd worden om eens goed naar het onderhoud van het clubhuis te kijken.
Hiervoor zullen Willem Houwing en Robbert de Jong als deskundigen gaan inventariseren wat er
gedaan moet worden aan het clubhuis. Op korte termijn, maar ook op langere termijn. Hierbij zullen
ze aan het bestuur terugkoppelen: 1. welke werkzaamheden het betreft, 2. welk budget daar
ongeveer bijhoort, en 3. hoe deze werkzaamheden een vervolg moeten krijgen.
Peter van Steenderen merkt op dat het onderhoud (en actieve bijdrage aan het clubgebeuren in het
algemeen) vaak op dezelfde personen neerkomt. CKZ is een kleine club, en er zouden best wat meer
leden zich in mogen spannen. De aanwezigen op de vergadering zijn het hiermee eens, maar een
oplossing hoe dit te realiseren wordt niet gevonden. Dit punt wordt met een langzaam dalend
ledenaantal wel steeds belangrijker. Plannen voor ledenaanwas door actief betrekken van jeugd
laten goede hoop zien voor de toekomst, maar het resultaat hiervan laat zich ook pas over langere
tijd merken.

7. Vervanging buitenboordmotor
Naar aanleiding van ervaringen aan boord, en gezien de leeftijd van de buitenboordmotor, is het tijd
deze te vervangen. Hiervoor liggen er twee offertes, één voor een Honda 50 pk, en één voor een
Mariner 50 pk. Voor de huidige motor is een bod gedaan van € 1500,-.
Het bestuur vraagt de leden om toestemming om een nieuwe motor aan te schaffen, en de ALV gaat
unaniem accoord.
Daarnaast behoeft de reddingsboot zelf ook onderhoud, aan o.a. buddy seat. Dit valt onder het
reguliere onderhoud van de boot.

8. Begroting 2015
Penningmeester deelt de begroting voor 2015 rond en geeft toelichting op de begroting,
lidmaatschap- en liggelden. Er worden twee suggesties gedaan: 1. Voer het donateurschap in en 2.
plaats een duidelijke instructies voor passanten, zowel binnen als buiten. Het eerste punt zal
meegenomen worden in de discussie over lidmaatschapsvormen en de tweede in de eerstvolgende
bestuursvergadering.

9. Vaststellen contributie- en liggelden
Behandeld onder punt 8, begroting.

10. Wedstrijdcommissie
Wedstrijdleider Bart Udding doet verslag van de wedstrijdcommissie. Ook dit jaar is door lage
deelname i.c.m. lastige weersomstandigheden weinig gevaren. Niettemin is er gelukkig een
eindklassement en worden de prijzen uitgereikt. De clubkampioenen van 2015 van de CKZ zijn
Eduard Zanen en Willem Houwing. Als winnaar van de Open Texelse Kampioenschappen 2015
worden Dirk Pool en Sophie Bruggeman gehuldigd.
Na de uitreiking ontstaat een uitgebreide discussie over het wedstrijdzeilen en de deelname vanuit
de club. De hamvraag is hoe om te gaan met niveauverschillen en verschillen tussen bootsnelheden.
Daarbij komen diverse aspecten en opties aan de orde: duidelijk systeem, verschillende klasses,
verschillende routes, kalender, gebruik van social media, duidelijkheid over wel/niet doorgaan.
De wedstrijdleider zal alle punten meenemen en een voorstel maken. Tevens zal hij een
wedstrijdkalender voor 2015 op tafel leggen. Het bestuur zal het voorstel beoordelen en tijdig
verspreiden, zodat dit tijdens de voorjaarsvergadering besproken kan worden.

11. Rondvraag
Boomstra doet voorstel om van wedstrijdkalender een activiteitenkalender te maken, en daarin
eventueel ook toertochten op te nemen, en interessante data (zoals andere clubs).
Bonne kaart de verzekering van de trekker aan. Mogelijkerwijs zou de verzekering niet dekkend zijn
als er niet deugdelijk mee omgegaan wordt. Om deze deugdelijke omgang aan te kunnen tonen
dienen alle leden die rijden een voorlichting gehad te hebben. Hiermee wordt aangetoond dat de
bestuur deskundig is en de procedure kent. Uiteraard dient het bestuur bij te houden wir deze
voorlichting hebben gehad. Bonne geeft aan instructie uit te willen werken.
Er wordt gevraagd of CKZ open staat om ook voorziening voor motorboten aan te willen gaan. Het
unanieme antwoord hierop is: neen. Het past ook niet bij de doelstelling van de vereniging, zoals
vermeld in de statuten.
Jeroen Stamer kaart het afmeldsysteem en veiligheidssyteem aan, en brengt dit tevens in verband
met de veiligheid voor het hele stuk strand op paal 33. Jeroen is tevens eigenaar van de Eilander, en
geeft aan dat het verstandig is gezamenlijk de veiligheid in de gaten te houden en hier nader
afspraken over te maken. Mede aangezien de zeilschool vrijwel continu bemand is met meerdere
personen is, en de CKZ niet altijd. In de vergadering wordt afgesproken dat de de zeilschool de
reddingsboot van CKZ kan aanspreken indien een zeiler op zee in problemen komt, ongeacht of dit
een zeilboot van de Eilander is of van CKZ. Hierbij moeten wel de condities op zee in acht genomen.
Bij te groot gevaar voor de clubboot dient de KNRM ingeschakeld te worden.

12. Afsluiting
Voorzitter dankt de aanwezige leden voor hun bijdrage. Volgende vergadering: 11 april, aansluitend
op het opbouwen van het clubgebouw, welke om 9:00 start.

