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Voorjaarsvergadering Zaterdag 12-04-2014
Aanwezig bestuur:
Arnold Boomstra, Robbert de Jong, Remko Nagtegaal en Janine Nauw
Aanwezige leden:
Martin Siebeles, Paul den Breejen, Gerard van Uunen sr, Daniel Bonne, Dirk Pool, Stephan van
Rooijen, Yvonne Nieboer, René Mulder, Jeroen Romkema, Lucy Esselman, Frits Esselman, Elda
Panoto
Afwezig met afbericht:
Gerrit Moens, Martin Maat
1. Opening:
De penningmeester (AB) opent de vergadering om 13:30 uur
Arnold leest een kaart voor van Agnes de Haan naar aanleiding van het overlijden van Fetze de
Haan op 31 januari jl.
2. Ingekomen stukken en mededelingen:
Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen
3. Notulen najaarsvergadering 2013:
De notulen van de najaarsvergadering worden vastgesteld.
4. Financieel jaarverslag 2013:
Arnold deelt het Financieel jaarverslag 2013 uit aan de aanwezige leden.
Er is afschrijving gedaan op de containers, het clubgebouw en de dart 18 (jeugdboot) hebben geen
boekwaarde meer. De huisvesting kwam duurder uit door meer korsten in onderhoud. Er is
onderhoud gepleegd aan de trekker en de reddingboot. Die laatste had tijdens de tocht om de noord
schade opgelopen van 1000 euro wat niet gedekt was door de verzekering.
Daniel Bonne kent wellicht iemand die eens naar de verhouding premie/dekking van alle lopende
verzekeringen van de club wil kijken (actiepunt 1: Daniel Bonne brengt AB en JN in contact met
de persoon in kwestie)
Opgemerkt wordt dat de reddingboot te strak tegen de voorkant van de trailer wordt getrokken,
waardoor de voorkant onnodig snel slijt. Ook wordt opgemerkt dat stilstand slecht is voor de
buitenboormotor en dat het beter zou zijn om de olie er voor de winterstalling uit te laten lopen
(actiepunt 2a). Niet vergeten weer te vullen in het voorjaar (actiepunt 2b).
Afdrachten: Gewerkt wordt aan een systeem waarbij er alleen afdracht wordt betaald voor de
ligplaatsen ipv leden.
Evenementen kwamen iets duurder uit door oa een geslaagde cat olympics.
Baten zijn minder door lage rentestand.
De contributie valt wat tegen, omdat een aantal leden niet heeft betaald. Er was 8000,- begroot,
maar dat moet volgend jaar wat minder.
Dat levert een negatieve balans, hoewel de hoeveelheid geld op de bank constant is gebleven. Dit
komt doordat de middelen (containers) minder waard zijn geworden.
Subsidie is er nog niet, maar de sportraad is in overleg of er per lid een subsidie uitgekeerd gaat
worden. Een investeringssubsidie aanvragen is nog wel mogelijk.
5. Rapport Kascontrole commissie:
Roland Nauw en Marcel Schoehuys hebben de kascontrole van 2013 gedaan en goedgekeurd.
Marcel Schoehuys vraagt nog naar de contanten in kas. AB legt uit dat die nodig zijn voor de
opbouw en afbraak, die worden altijd contant betaald.
6. Benoeming kascontrolecommissie:
Roland Nauw en Remko Nagtegaal vormen de nieuwe kas controlecommissie zij zullen ook het
Financieel verslag 2014 nakijken en dit wordt dan in de najaarsvergadering behandeld.

7. Bestuursrooster:
2014 Remko Nagtegaal
2015 Martin Maat
2016 Robbert de Jong
2017 Arnold Boomstra
2018 Janine Nauw
In de najaarsvergadering is Remko Nagtegaal aftredend en niet meer herkiesbaar.
Leden kunnen zich vanaf nu verkiesbaar stellen.
8. Samenwerking jeugdzeilen Watersportvereniging Texel (WSVT) en Zeilvereniging
Westerslag (West) en Cocksdorper Kustzeilvereniging (CKZ)
RdJ geeft uitleg.
Er is een gebrek aan aanwas van nieuwe jeugdleden bij westerslag en ckz en er is vanuit de
watersportvereniging Texel (Oudeschild) een uitstroom aan jongeren met minimaal 3 jaar
zeilervaring, waarvan 2 jaar op een optimist en 1 jaar in een leukothea.
Er is een constructie bedacht tussen westerslag/ckz/watersportvereniging Texel (wsvt) gaan
samenwerken. Het plan is om twee hobie dragoons te kopen en ze bij ckz te stallen. Daarbij komen
nog 8 zaterdagen waarbij een beroep wordt gedaan op de leden om als begeleiding te fungeren. De
verdeelsleutel voor zowel de aankoop als de inzet van de begeleiding is 25/25/50 west/ckz/wsvt.
Gedacht wordt aan een totale investering voor aanschaf van de 2 boten en verzekering van
€10.000,- en Martin Maat heeft al contact gehad met BNR watersport.
Daarnaast wordt aan de kids een bijdrage van €25,- gevraagd.
Dirk uit zijn twijfels over de aankoop van de dragoons ivm de sterke stroming in het Eierlandse
gat. Hij suggereert om te gaan voor Nacra 500s. Afgesproken wordt nog eens goed te kijken naar
welke boten aangeschaft zullen worden.
Paul vraagt of 3 boten (2 nieuwe + de dart) echt nodig zijn en vraagt of het ook met 1 extra boot
kan. Het bestuur legt uit dat de bedoeling is dat de jeugd in een busje uit Oudeschild komt en dat er
dan twee boten op het water gaan. Voor de onderlinge competitie zijn dan twee dezelfde boten
nodig.
Daniel vraagt wie verantwoordelijk gaat worden voor het onderhoud. Geantwoord wordt, dat dit
dezelfde groep is dus west/ckz/wsvt. Het begrootte bedrag is inclusief 10 pakken en een kast.
Eenzelfde constructie wordt aangehouden als bij de jeugdboot. De boten kunnen naar 1 jaar terug
voor een vooraf overeengekomen bedrag met BNR (en onder voorwaarde van reclamestickers op
de boot).
Er volgt een discussie over of het boten met of zonder spinaker moeten worden. Nadelen zijn dat
ze lomper en duurder worden. Yvonne brengt in dat het de bedoeling is om de jeugd klaar te
stomen voor wedstrijden. Het bestuur brengt in dat het ook de bedoeling is om nieuwe leden te
werven en zo de toekomst van de sport te garanderen.
Er volgt een stemming. Drie personen onthouden zich van stemming (Frits, Lucie en Yvonne); 1
stem tegen (Gerard). De rest (zie aanwezige leden en bestuur voor de namen) stemt voor. RdJ
bedankt voor het vertrouwen wat in het bestuur wordt gesteld.
Er wordt nadrukkelijk nog gekeken naar het type boot.
Dirk merkt nog op dat het belangrijk is bij de keuze van het type dat de jeugd er plezier in heeft en
dat dat “geen spinakers” betekend. Er wordt opgemerkt dat de zeilertjes al minimaal 3 jaar
ervaring hebben en zaken als overstag en gijpen kennen.
Dirk merkt tevens op dat het animo voor de club slecht is en dat het dus moeilijk zal zijn om
genoeg vrijwilligers te krijgen voor de zaterdagen. Geantwoord wordt dat er ook mensen aanwezig
zijn van west en wsvt + de ouders van de jeugd. Er wordt gesuggereerd dat er een rooster komt,
maar één-en-ander blijft afhangen van het weer.
9. Wedstrijdcommissie / Evenementen :
De kalender 2014 staat op de site.
- De tocht om de Noord was een succes en komt er dit jaar hopelijk weer en heeft naast een
mooi plaatje met >50 boten op het strand ook nog nieuwe leden opgeleverd

-

De hoop wordt uitgesproken op het spontaan organiseren van toertochten, zoals
bijvoorbeeld naar Vlieland. Mocht men plannen hebben, graag melden op de CKZ-pagina
van FaceBook!

10. Rondvraag
Paul en Gerard: Het is jammer dat er geen strandcommissaris meer is met name voor het
onderhoud clubhuis (zoals bijv. geiser). Bij onderhoud bieden Paul en Daniel zich aan om te
helpen. Er wordt besloten een mailtje rond te sturen als er hulp nodig is. En er wordt binnen het
bestuur geïnventariseerd of er niet alsnog een strandcommissaris moet komen.
Frits merkt op dat een strandcommissaris goed is voor de veiligheid op het strand om passanten en
nieuwelingen te helpen en te wijzen op de regels. Men is van mening dat dit een taak is voor ons
allen, ook al omdat de strandcommissaris niet altijd op het strand is. Besloten wordt om de regels
en statuten duidelijk op te hangen in het clubhuis en passanten een formuliertje te laten tekenen dat
ze kennis hebben genomen van de regels. Jeroen van de zeilschool wordt gevraagd of zich over het
veiligheidsaspect wil ontfermen, aangezien hij ook lid is van onze vereniging en wel altijd op het
strand is.
Elda vraagt of het bestuurshok open mag, zodat iedereen bij de voorraad kan. Besloten wordt om
eenzelfde hangslot op de deur te maken als op de hekken van de kooi.
Paul vraagt nog naar de optie om het clubhuis continu te plaatsen bij het slag. Het bestuur meldt
dat er contact is met de zeilschool en dat het ‘emotioneel’ in behandeling is, maar heeft voeten in
de aarde aangezien de zeilschool een commercieel belang heeft en CKZ niet. Naar de status van dit
plan wordt geïnformeerd bij Martin Maat.
Arnold: De buitenstoelen zijn aan vervanging toe. AB wil steigerhouten zitbanken (maken).
Opslag lijkt een probleem, maar na overleg worden de maten zo aangepast dat de banken in de
winter opgestapeld kunnen worden in de kastencontainers.
11. Sluiting om 14.25
12. Naschrift
Riolering is belangrijk.

