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de Vrachtbrief  

Orgaan van de Vereniging Zeilvracht 

Vechtdijk 400 a.b. de Vermaak, 3563 MA Utrecht 

0515 – 54 36 56, na 6 uur: 030-262 55 73 

 

 

Jaarvergadering 9 maart 2001 

Drommedaris Enkhuizen Aanvang 20.00 uur 
 

Notulenjaarvergadering 2000 staan in Vrachtbrief nr. 18, juni 2000 en zijn op te 

vragen bij het bovenstaand adres of per e-mail: zeilvracht@planet.nl 

 

Strontrace en Beurtveer 2001 

maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 

 
Inschrijfgeld voor beide races bedraagt fl.150,-- Reglementen worden ongeveer 5 

weken voor de startdatum aan de inschrijver toegezonden. 

 

Lidmaatschap fl. 35,-- per jaar, rekening 10 35 93 861 t.a.v. Zeilende Beurt en 

Strontvaart, RABO-bank Zaanstreek, kantoor Wormerveer 

 

Bent u een fotoalbum kwijt? En hebt u die uitgeleend voor het jubileumboek? 

Dan hebben wij het waarschijnlijk in ons bezit. Vraag het aan Letty Swart. 

 

Bezoek onze pagina’s op internet: www.bootnet.nl/ver-zeilvracht 

Inhoud 

Plaats Jaarvergadering 

Datum Wedstrijd 

Woord van onze voorzitter     

Agenda Jaarsvergadering 

 Financieel Jaaroverzicht 

Financieel Verslag 

Voorstellen reglementen 



Vrachtbrief nr. 20,  februari 2001  Vrachtbrief nr. 20,  februari 2001 

 

VOORSTELLEN REGLEMENT BEURTVEER 2001: 
 

Namens het bestuur: 

 

1.1.8 wordt: Inschrijven geschiedt met een inschrijfformulier. Het formulier 

wordt genummerd in volgorde van ontvangst. De inschrijving 

is definitief wanneer het inschrijfgeld … fl. 150,- is ontvangen 

door de vereniging. 

 

1.1.9 wordt: Het maximum aantal deelnemers aan het beurtveer is 20. Het 

bestuur mag de aantallen wijzigen, echter de volgorde van 

inschrijving niet. 

 

5.3.1 wordt: Overige havens aanvullen met Hoorn en Trintelhaven. 

 

7.4.4 wordt: Er wordt een prijs toegekend voor het best verzorgde nautisch 

journaal (= verplicht onderdeel) Er wordt een prijs toegekend 

aan het mooiste en creatieve scheepslogboek (= vrijblijvend 

onderdeel). 

 

7.4.6 wordt: Voor alle deelnemende schepen die reglementair gefinished 

zijn wordt als herinnering aan de wedstrijden een bronzen 

penning ter beschikking gesteld door aannemingsbedrijf Bouw 

75 te Workum. 

 

 

Namens de wedstrijdleider, Leo Versloot: 

 

1.3.5 wordt: Een goed werkend GSM telefoon waarvan het nummer bij de 

wedstrijdleiding bekend is en die constant aanstaat en bemand 

wordt. Voice-mail wordt niet gezien als “aanstaan". 

 

5.6    wordt: Krabbersgat Bellen op de sluis (met de publieke telefoon) 

naar de wedstrijdleiding in Workum. 

 Houtribsluizen Bellen op de sluis (met de publieke telefoon) 

naar de wedstrijdleiding in Workum. 

 

NB. Voorstel voor 6.2.2, welke als inlegvel bij de reglementen Beurtveer 2000 

is bijgevoegd, is op de ledenvergadering van 10 maart 2000 aangenomen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Mariken van Nimwegen 

 

 

WOORD VAN ONZE VOORZITTER 
 

 

Beste zeilvrachtgenoten. 

 

De 20ste Vrachtbrief ligt voor uw neus. Dit keer een oproep om vooral op onze 

ledenvergadering te komen om daar mee te beslissen over de races in 2001. 

Een keer per jaar bestaat de mogelijkheid om met nieuwe voorstellen en ideeën 

naar voren te komen. Grijp die kans en laat wat van je horen! 

 

Het bestuur is erin geslaagd een nieuwe secretaris voor de vereniging te vinden. 

Annemarie Schuurmans uit Workum heeft zich verkiesbaar gesteld en is bereid 

de noeste arbeid van Ronnie voort te zetten. Ze heeft meerdere keren de 

beurtveer gevaren en maakte zich de afgelopen race al verdienstelijk tijdens de 

keutelrace. 

Mochten anderen zich ook aangesproken voelen om zich actief voor de 

vereniging in te zetten meld dat dan per ommegaande!  

 

Een van de problemen waar wij als bestuur mee te maken hebben is het kleine 

aantal deelnemers in de strontrace. Gelukkig zagen we dat we het afgelopen jaar 

een aantal nieuwe aanmeldingen kregen. Wij hopen dat dat ook dit jaar het 

geval zal zijn. Het actief benaderen van potentiële deelnemers blijkt te werken. 

Daag eens een medeschipper uit en wijs hem of haar op de mogelijkheid deel 

uit te maken van het unieke en selecte gezelschap dat een strontrace heeft 

gevaren. Gezien de ontwikkelingen in de zeilende chartervaart zou het wel eens 

zo kunnen zijn dat het aantal zeilers dat Kaap Hoorn heeft gerond  groter is dan 

het aantal zeilers dat een strontrace succesvol heeft volbracht........... 

 

Ik hoop jullie allemaal te mogen begroeten in de Drommedaris te Enkhuizen op 

9 maart aanstaande. 

 

Arjen Mintjes  
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Jaarvergadering Drommedaris Enkhuizen 
 

AGENDA 

 

1. Opening 

 

2. Notulen 10 maart 2000 

 

3. Mededelingen 

 

4. Financieel jaaroverzicht 2000. Begroting 2001. 

 

5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe commissieleden. 

 

6. Benoeming wedstrijdleider. Het bestuur stelt voor om Leo Versloot  

wederom te benoemen. 

 

7. Jaarverslag secretaris 

 

Pauze 

 

8. Bestuurssamenstelling.  

Aftredend en niet herkiesbaar : Ronnie Jongert 

Aftredend en herkiesbaar : Marga Swaans. 

Verkiesbaar als nieuw bestuurslid : Annemarie Schuurmans. 

 

9. Benoeming reglementen commissies. 

 

10. Voorstellen strontrace 2001 

 

11. Voorstellen beurtveer 2001   

o.a. bestuursvoorstel om Trintelhaven te schrappen als " overige" 

haven en om als ligplaats in Amsterdam in 2001 gebruik te maken van 

het aanbod van de stadsdeelraad Zeeburg om aan de Ertskade te gaan 

liggen. 

 

12. Rondvraag. Punten voor de rondvraag graag vóór de vergadering inleveren 

bij het bestuur. 

 

13. Sluiting 

 

 

Gaarne eventuele voorstellen van wijzigingen van de reglementen van zowel de 

Strontrace als van het Beurtveer tijdens de algemene ledenvergadering 

inbrengen daar er slechts dan met "algemene instemming" gewijzigd wordt. 

 

Er liggen reeds enkele voorstellen ter tafel en bij deze ter inzage. 

 

 

VOORSTELLEN REGLEMENT STRONTRACE 2001 
 

Namens het bestuur: 

 

1.1.8 wordt: Inschrijven geschiedt met een inschrijfformulier. Het 

formulier wordt genummerd in volgorde van ontvangst. De 

inschrijving is definitief wanneer het inschrijfgeld … fl. 150,- is 

ontvangen door de vereniging. 

 

1.1.9 wordt: Het maximum aantal deelnemers aan de strontrace is 25. Het 

bestuur mag de aantallen wijzigen, echter de volgorde van 

inschrijving niet. 

 

7.4.6 wordt: Voor alle deelnemende schepen die reglementair gefinished 

zijn wordt als herinnering aan de wedstrijden een bronzen 

penning ter beschikking gesteld door aannemingsbedrijf Bouw 

75 te Workum. 

 

 

Namens de wedstrijdleider, Leo Versloot: 

 

1.3.5 wordt: Een goed werkend GSM telefoon waarvan het nummer bij de 

wedstrijdleiding bekend is en die constant aanstaat en bemand 

wordt. Voice-mail wordt niet gezien als "aanstaan". 

 

6.2.17 wordt: Gelegen in de sluiskolk van de Oranjesluis, Krabbergatsluis en 

de Houtribsluis meldt de schipper zich bij de wedstrijdleiding 

te Workum m.b.v. een publieke telefoon (indien ontbrekend of 

defect mag een GSM gebruikt worden). De Wedstrijdleiding 

geeft de meldtijd door. Die meldtijd moet in het journaal 

worden opgenomen. 
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FINANCIEEL VERSLAG 
 

BEGROTING    2000  BEGROTING    2001 

   

  Inkomsten  Inkomsten 

 Begroot Werkelijk                            

 

Contributies 5000,= 6820,= 5000,= 

Inschrijfgelden 6000,= 5400,= 6000,= 

Donaties  1000,= 1500,= 1500,=  

Bijdrage ZCW 1500,= 1500,= 1500,=  

Rente      140,=   149,=   175,= 

Diverse inkomsten    400,= 

 ------------ ---------- ---------- 

Totaal 13640,= 15769,= 14175,= 

  

 

 Uitgaven Uitgaven 

 Begroot Werkelijk             

 

Secretariaat 4000,= 1950,= 4000,=  

Jaarvergadering   600,= 1003,=   900,= 

Reiskosten 1500,= 1273,= 1750,= 

Feestkosten 3000,= 3732,= 3250,= 

Wedstrijdkosten 3000,= 2023,= 2500,= 

Computer   950,=   950,= 

Onkosten nog te  

   verwachten   1500,= 

  --------------- ----------- -------------  

Totaal 13050,= 12431,= 12400,=  

 

Met de acceptgiro’s is de contributie weer een  leuke inkomstenpost geworden 

zoals te zien is in het overzicht. We gaan daar dus mee door. We sturen  de 

acceptgiro’s van 2001 ingevuld en wel mee met deze VRACHTBRIEF. 

Diegenen die een contributie-achterstand hebben een hoger bedrag op de 

acceptgiro staan.  

Het kan gebeuren dat we ons vergissen, omdat we er bij enkele contributies niet 

achter komen, wie de betaler is. Dit komt door de naam die dan is vermeld, b.v. 

van een VOF of van een bedrijf. Vermeld dus duidelijk de persoonsnaam. 

 

Letty Swart 

 

 

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2000 
 

Banksaldo 1 jan. 2000 Banksaldo 1 jan. 2001 
 

Rabo Bank   100,95  2305,65 

Friesland Bank   350,32 4422,96 

Spaarbewijzen 7000,00  6000,00 

Klimspaardeposito 4000,00 4000,00 

Kas 21,20 88,15 

 ------------ -------------- 

Totaal 11472,47 16816,76 

 
 

Inkomsten  Uitgaven 
 

Contributies 6820,00 Bankkosten 354,33  

 Van 1999 ( 2310,00)   Contributies 135,22 

Inschrijfgelden 5400,00 Drukwerk/kopieën 727,24 

Donaties 1500,00 Feest kosten 3732,45  

Bijdrage ZCW 1500,00 Wedstrijdkosten 2023,40 

Verkoop diversen 295,50 Vergaderkosten 1003,24 

Rente bank 149,17 Reiskosten 1273,70  

  Telefoon/Internet 757,24 

  Postzegels 434,00 

  Kantoorartikelen 981,45  

Diverse inkomsten 101,50 Nog nakomende  

  onkosten 2000 1500,00 

  Saldo 2843,90   

 -------------  ---------------- 

Totaal 15766,17  15766,17    
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