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Voorjaarsvergadering Zaterdag 04-04-2015
Aanwezig bestuur:
Arnold Boomstra (AB) en Janine Nauw (JN)
Aanwezige leden:
Martin Siebbeles (MS), Frits Esselman (FE), Lucy Esselman (LE), Paul den Breejen (PdB), Gerard
van Uunen sr (GvU), Dirk Pool (DP), Stephan van Rooijen (SvR), Remko Nagtegaal (later, RN)
Afwezig met afbericht:
Gerrit Moens, Martin Maat, Daniel Bonne, Robbert de Jong, Roland Nauw, Marije en Mark
Breevoort, Mark Streuper, Jan Hoekstra, Rombert van der Horst, Marcel Schoehuys, Jeannette en
Peter van Steenderen, Gerard van Uunen Jr.
1. Opening:
De penningmeester (AB) opent de vergadering om 13:00 uur door de mensen te bedanken die mee
hebben geholpen met het opbouwen van de club.
2. Ingekomen stukken en mededelingen:
Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen
3. Notulen najaarsvergadering 2014:
Gerard van Uunen Sr. meldt dat zowel Uunen Sr. als Uunen Jr. bericht hadden gedaan van hun
aanwezigheid bij de najaarsvergadering. De notulen van de najaarsvergadering worden daarna
vastgesteld.
Actiepunten uit de najaarsvergadering:
1) Stemrecht zeilende/niet-zeilende leden en donateurs. GvU suggereert dat niet-zeilende
leden gelijk staan aan strandhuisjes bezitters, maar in de praktijk zijn er ook anderen die
daaronder vallen. GvU lijkt het zinvol om donateurs gelijk te stellen aan een gezinslid.
Formeel moeten we dit in het bestuur bespreken (#1). Donateurschap is mogelijk – het
bedrag wordt vastgesteld in de najaarsvergadering.
2) Vervolg onderhoudsdag: 25 april + VGM dag met uitleg over de trekker.
De vereniging heeft een verzekering voor de trekker, maar daarvoor moeten leden wel een
instructie gehad hebben. LE vraagt of we sowieso wel verzekerd zijn met een trekker waar
bijv. niet eens een stoel op zit. DP zegt dat er niet zoiets bestaat als een APK voor trekkers.
PdB vraagt waar een trekker op het strand aan moet voldoen. FE zegt dat er voor trekker op
de openbare weg weldegelijk regels zijn en noemt de gevarendriehoek, verlichting en
remmen. Maar hoe zit dat met strandgebruik? We vragen Daniel Bonne dit uit te zoeken
met zijn kennis die in de verzekeringen zit (#2). De vraag heerst of er überhaupt wel
uitgekeerd gaat worden als er eens iets gebeurt en of een verzekering wel nut heeft, of
weggegooid geld is. AB zegt dat de verzekering niet duur is.
GvU kan niet aanwezig zijn op de onderhoudsdag/VGM dag en vermoedt dat er meerdere
overkanters zijn waarvoor dat geldt. Op 15 mei volgt een inhaaldag voor de instructie en
eventueel resterend onderhoud. Totdat een lid de instructie heeft gehad, geldt dat het
gebruik van de trekker voor eigen risico is. DP merkt op dat een deel van het gebruik van
de trekker sowieso voor eigen risico is en suggereert de trekker niet te gebruiken tijdens
drukke momenten op het slag.
3) AB heeft gisteren de rekening voor de buitenboordmotor gehad. De reddingboot is nog in
onderhoud en nog niet helemaal klaar. PdB: kan er niet een groter stuur op?
4) Begroting.
a. Donateurschap bedrag vaststellen – najaarsvergadering (#1)
b. Duidelijkere instructie voor de passanten (#3, AB). Vraag van FE: Krijg je weleens
wat overgemaakt van passanten? AB: Ja, we weten wel ongeveer wie het zijn, ze
komen jaarlijks terug.

5) Wedstrijdcommissie. Agenda zou voor de vergadering rondgestuurd worden. Die is helaas
met enige vertraging gekomen. Informatie zal op de verder op de website te vinden zijn.
Daar kan ook informatie gevonden worden over de nieuwe klasses. Bart en Martin blijven
de wedstrijdleiding. Geef je e-mail adres door aan Bart als je mee wilt doen aan de
wedstrijden, die kan tijdig doorgeven of de wedstrijd door gaat. Vraag van SvR: Hoe zit dat
met tochtjes? Antwoord AB: Dat kan het beste spontaan geregeld worden, want dan is het
ook mooi weer. De tocht om de Noord en het Tuusrondje zullen zeker wel doorgaan. SvR:
Is er niet iets te combineren met de cursisten van de zeilschool, die een hele week les
hebben gehad? Antwoord: Jeroen is ook lid, die kan het aangeven als er cursisten zijn die
daar interesse in hebben.
4. Financieel overzicht
We hebben een nadelig saldo van 6000 euro. Dit komt doordat:
 Afnemend ledenaantal
 Slecht betaalgedrag/slecht controlegedrag; 12 leden hebben nog niet voor 2014 betaald en
die hebben ween herinneringsmail gehad. Dit gaat om een bedrag van ongeveer 1700 tot
1800 euro. Als na 15 april nog niet betaald is gaat AB bellen (#4). Normaal doet de
secretatis de ledenadministratie, maar omdat dit gekoppeld is aan de inschrijving bij de
watersportbond en bijbehorende kosten, is in het geval van de CKZ de penningmeester
verantwoordelijk. FE vraagt: zijn de niet-betalende leden altijd dezelfde mensen? AB: Nee.
AB heeft de ledenlijst opgeschoond.
 Kosten van de gemeente waren iets hoger
 Operationele kosten waren hoger – zoals de vlonders en banken.
 PvB: Krijgen we nog subsidie van de gemeente? AB: Nee – die was nog wel begroot, maar
dat wordt voor volgend jaar niet meer gedaan.
 Afdracht naar de WSB voor 2013 was nog niet betaald, omdat we een nieuwe constructie
wilden waarin alleen de leden met een ligplaats betalen. Dat is gelukt – en de rekening is
daarom in 2014 betaald. SvR: Wat krijg je ervoor? AB: Een pasje van de WSB, waarmee je
mee kan doen aan wedstrijden. Het idee is dat de WSB kan helpen bij conflicten in verband
met Natura2000 gebieden en dergelijke. Ze geven ook trainingen en begeleiding bij
wedstrijdzeilen. Nu betalen we 16/17 euro per ligplaats en met 40 ligplaatsen komt dat op
zo’n 600/700 euro. Binnen de leden wordt er getwijfeld of de WSB uberhaupt zal kunnen
en/of willen helpen bij natuurgerelateerde issues. En er zijn misschien maar 2 of 3 leden die
graag wedstrijdzeilen. Misschien is het zinvol dat zij zelf lid worden van de WSB en dat
wij als vereniging niet meer lid zijn van de WSB. Inmiddels hebben we ons lidmaatschap
van de NFB ook als opgezegd. Voor de Ronde Om Texel kan je ter plaatse voor 15 euro lid
worden om mee te doen aan de wedstrijd. Afschaffen van het WSB lidmaatschap wordt
binnen het bestuur in bespreking genomen (#5)
 De materieel- en onderhoudskosten en de bankkosten zijn conform de begroting.
 Activiteiten zoals de dart olympics en het tuusrondje zijn iets duurder uitgevallen, maar
Bart Udding heeft nog geld van de club.
Kortom: nu hebben we een nadelig saldo van 6000 euro, we zijn iets ingeteerd, maar dat moet
niet te vaak gebeuren. Binnen het bestuur zullen we de volgende acties bespreken:
 WSB opzeggen
 Contributie verhogen
 Bezuinigen, bijv. op de rubberboot
 Kosten voor activiteiten omhoog
Opmerking: De rubberboot wordt nog wel eens door particulieren gebruikt. Dit kost benzine!
Ook is er veel diesel (trekker) en veel gasflessen doorgegaan. Dat is bij elkaar een paar honderd
euro.
Vraag: Krijgen we de benzine kosten ook vergoed voor de ROT? Nee, dit moet je zien als een
soort sponsoring van de ROT. De ROT vraagt om de reddingboot en leden vinden het leuk om
zo dicht bij op de boten van de ronde te zitten. En er is een soort brandstofvergoeding: in
Oudeschild kan getankt worden.

GvU: De nieuwe buitenboordmotor moet eigenlijk op de normale manier afgeschreven worden,
want die behoud zijn waarde ook volgend jaar. AB: Goed idee, we kunnen bijvoorbeeld 1000
euro per jaar stellen.
MS: Hoe vaak wordt de rubberboot eigen gebruikt? AB: bij noodgevallen, wedstrijden,
tuusrondje en ROT.
Op 25 april is de onderhoudsdag – de kosten voor de spullen worden ongeveer 1000 euro.
Willem en Robbert hebben in het najaar een lijst gemaakt met punten.
DP: Het dak is er slecht aan toe.
Winterstalling is ook slecht voor het clubhuis. Hij moet eigenlijk goed schoon gemaakt worden
voor hij in de stalling gaat. Er was afgelopen winter geen vorst, dus de geiser is nog oke, maar
eigenlijk moet hij er voor de winter uitgehaald worden.
Balans: We bezitten: zeilcontainer: 1000,- euro, kastencontainers, 600,- en bootcontainer: 400,Dart is economisch afgeschreven. GvU: Moeten we die dan herwaarderen? AB: Ja op de
onderhoudsdag kunnen we zaken gaan herwaarderen (#6).
GvU: Wat levert de jeugdboot op? JN: Jeugdleden en potentieel dat de club blijft bestaan. AB:
Er is zeer enthousiaste jeugd, maar de instroom is eigenlijk een beetje te groot, omdat ze in 1
jaar niet voldoende kunnen leren en dit jaar ook nog training nodig hebben. Ze moeten ook nog
vele bijleren om mee te kunnen doen met de wedstrijden. En de achterliggende gedachte is dat
na verloop van tijd de jeugd (of hun ouders) lid worden van de club.
Saldo: 15.000,- & 300,- in kas & 2000,- vlottende activa.
5. Rapport Kascontrole commissie:
Roland Nauw en Remko Nagtegaal hebben de kascontrole van 2014 gedaan en goedgekeurd en
enkele aanbevelingen gedaan:
 Betalingsherinneringen sturen
 Huisvesting
 Afdracht
 Verzekeringen koppelen – quantum korting
 Motor afschrijven
Roland Nauw heeft het nu twee keer gedaan en wordt bedankt voor zijn werk.
6. Benoeming kascontrolecommissie:
Naast Remko Nagtegaal zijn we nog op zoek naar een ander lid voor de kascontrolecommissie.
Vrijwilligers kunnen zich bij AB melden. Als niemand zich meldt, wil Gerard van Uunen Sr. het
wel doen.
7. Bestuursrooster:
2015 Martin Maat
2016 Robbert de Jong
2017 Arnold Boomstra
2018 Janine Nauw
2019 Daniel Bonne
In de najaarsvergadering is Martin Maat aftredend en niet meer herkiesbaar. Martin Siebbeles heeft
na afloop van de vergadering gemeld dat hij zich verkiesbaar stelt. Als er nog andere leden zich
verkiesbaar willen stellen, kunnen zich bij iemand van het huidige bestuur melden.
8. Onderhoud clubhuis
De lijst met punten wordt rondgestuurd/uitgedeeld. Willem, Robbert en Martin Maat kopen in en
nemen de leiding (#7). De onderhoudsdag staat gepland op 25 april en 15 mei is de uitwijkdag. FE
merkt op dat het altijd dezelfde mensen zijn die vrijwillig meehelpen en dat dat irriteert. Voor
overkantse leden is het lastig om te helpen, maar niet onoverkomelijk, gezien de opkomst van
diverse overkantse leden bij de opbouw en vergadering en gezien het feit dat mensen van de
overkant ook hier kunnen komen om vakantie te vieren. JN suggereert dat ze nogmaals per mail
een herinnering stuurt en dat het op Facebook geplaatst wordt (#8).

9. Wedstrijdcommissie / Evenementen :
Helaas was de wedstrijdkalender niet op tijd voor de vergadering. Die kwam kort daarna en zal
meegestuurd worden met deze notulen (#9).
Tuusrondje en tocht om de Noord zullen wel doorgaan. Verder hou de social media in de gaten
voor spontaan georganiseerd toertochten.
10. Wat er verder ter tafel komt:
FE: Het kaartensysteem geeft een soort schijnzekerheid.
Dat was ook al door het bestuur besproken in de bestuursvergadering en daar is besloten het
kaartensysteem af te schaffen. PdB: Wordt er dan een ledenlijst opgehangen? AB: Ja, dat is een
goed idee, dan kunnen leden eventueel ontbrekende informatie aanvullen of informatie wijzigen
(#10, AB). Sommige leden hebben een afspraak met Jeroen van de zeilschool en varen alleen als
hij aanwezig is.
11. Rondvraag
DP: Kan er een lijst opgehangen worden met wanbetalers? AB wacht tot 15 april en gaat dan
bellen en mensen rechtstreeks aanspreken.
FE: Complimenten dat er toch nog 2 bestuursleden aanwezig zijn op de vergadering.
12. Sluiting om 14.35
AB bedankt alle aanwezigen en wenst iedereen een goed seizoen.
Lijst met actiepunten:
#1 In het bestuur bespreken of het mogelijk is donateurs gelijk te stellen aan een gezinslid
(bestuur). Het bedrag voor donateurschap wordt vastgesteld in de najaarsvergadering.
#2 Uitzoeken waar een trekker aan moet voldoen volgens de verzekering (DB)
#3 Duidelijkere instructie voor de passanten maken (AB).
#4 Wanbetalers bellen na 15 april (AB)
#5 Bespreken afschaffen van het WSB lidmaatschap (bestuur)
#6 Afgeschreven vlottende activa met restwaarde herwaarderen (AB)
#7 Materiaal inkopen voor de onderhoudsdag van 25 april (RdJ&Willem van Houwing olv MM)
#8 Herinnering voor de onderhoudsdag rondmaile en op Facebook zetten (JN)
#9 Wedstrijdkalender aanvullen met klasses (Bart Udding)
#10 Ledenlijst ophangen in clubhuis te aanvulling en verbetering (AB)

