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De Vier Gebroeders

VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER

Veertig jaar geleden was dat één van de
redenen om de vereniging op te richten. Onze
energiebel is uiteindelijk van korte duur, zeker
wanneer je het beschouwt vanuit evolutionair
perspectief. Een focus op het gebruik van
direct beschikbare hulpbronnen blijft daarom
belangrijk. En zo begon ooit de Strontrace en
de Beurtveer niet alleen voor de race, maar
ook met een idealistische ondertoon.
Daarom staat in onze statuten dat we de
zeilende vracht- en beurtvaart in de breedste
zin van het woord willen stimuleren. En onze
races dragen daar aan bij. Het begint met
plezier en het eindigt met bespiegelingen zoals
hierboven.

Hugo van Aalderen

Beste leden,
Terwijl wij Hollanders grossieren in medailles
die in een subtropische badplaats bij elkaar
geschaatst worden, hier een nieuwe
Vrachtbrief aan de vooravond van de
uitgestelde ALV.
Hoe gek kan het zijn. Winterspelen in Sotsji,
een skiberg in Flevoland, alles is echt
mogelijk. Geen natuur genoeg? Dan
organiseren we het ergens. Files? Meer
viaducten en tunnels. Geen spanning in het
leven? We bouwen ergens een ‘experience’.
Alles is maakbaar. Maar die maakbaarheid
kopen we met energie, die we weer winnen uit
olie en gas. Grondstoffen die we danken aan
het feit dat er alle miljoenen jaren leven op
onze planeet bestaat.
We weten het allemaal. We souperen in een
hoog tempo ons gemeenschappelijk verleden
op om te bouwen aan een toekomst. Maar de
schijnbaar grenzeloze beschikbaarheid van
deze energie verzet de bakens op alle niveaus.
Niet alleen schaatsen in de subtropen, maar
ook 180 pk DAF’s en boegschroeven in plaats
van 24 pk gloeikopmotoren en zeilen. Ik zeg
dit niet alleen om te romantiseren. Het is ook
een nuchtere constatering; Het aanbod schept
de vraag.

Maar er zijn ook andere redenen om deze
Vrachtbrief goed te lezen. We hebben de ALV
uitgesteld om twee redenen. Een van de
redenen was dat we als bestuur ook meer tijd
nodig hadden om een goed doordacht voorstel
te presenteren over hoe we de besluitvorming
beter kunnen structuren. Over dit voorstel lees
je meer in deze Vrachtbrief. Ook komen er dit
jaar veel zaken op ons af die nog invulling
behoeven. Daarom willen we werken aan een
Huishoudelijk reglement, dat onder andere
behulpzaam moet worden bij het verkorten
van de wedstrijdreglementen. Vooral op dit
punt hebben we lang geaarzeld. Helpt een
extra reglement aan het verminderen van de
regeldruk? Het klinkt een beetje als een
contradictie. Toch hebben we nu de knoop
doorgehakt en gaan eraan beginnen. De
voorstellen vind je hier, lees ze goed!
De vervanging van de In Dubio moet nog
worden geregeld. We hebben daarvoor een
‘pakket van eisen’ gemaakt, waardoor we
gericht kunnen gaan zoeken de komende
maanden.
Al met al redenen genoeg om deze Vrachtbrief
goed te lezen om goed voorbereid naar
Enkhuizen te komen. TOT VRIJDAG 7
MAART!
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UITNODIGING ALGEMENE
LEDENVERGADERING

Nieuw onderkomen gezocht met
uitzicht op de haven!

Vrijdag 7 maart 2014
19.45 uur op de Enkhuizer Zeevaartschool
Kuipersdijk 15, 1601 CL Enkhuizen
Agenda
1. Opening
2. Ingekomen post/mededelingen bestuur
3. Notulen vorige ALV
4. Evaluatie jubileum/wedstrijdweek
5. Rondje suggesties voor een ‘nieuwe’ In
Dubio
6. Voorstel ALV nieuwe stijl
7. Reglementen: inhoudelijke voorstellen tot
wijziging
8. Bestuurssamenstelling
9. Financieel verslag 2012/2013
10. Benoemingen: Kascommissie 2014,
wedstrijdleider
11. Rondvraag en sluiting

Tijdens de afgelopen wedstrijdweek hebben
we met pijn in ons hart afscheid genomen van
de In Dubio als wedstrijdleidingschip. Nu zijn
we op zoek naar een nieuw onderkomen met
catering gedurende de wedstrijdweek.
Wij denken aan een onderkomen met
minimaal:
• zicht op de haven
• een ruimte van ca. 30-40 vierkante
meter
• goede in- en uitloop en mogelijkheid
voor een ontvangstbalie
• tenminste 6 lounge-, zitplaatsen
• kantoorruimte voor ca. 6-8 mensen met
laptop
• kantoorruimte voor ca. 2 mensen met
telefoon
• zit-, c.q. vergaderplek voor
verschillende commissies (3-4
personen per commissie)
• slaapplek voor ca. 10 mensen
• sanitair
• catering voor ca. 10 mensen
• een goede, snelle internetverbinding
voorhanden
Suggesties en aanbiedingen zijn van harte
welkom. Dus heb je zelf iets in de aanbieding
of weet je iemand anders? Meldt het aan het
bestuur.

Foto: Stichting Zeilvaart Warmond

Contributie
Tegelijk met deze Vrachtbrief heb je weer de
factuur ontvangen voor de contributie van je
lidmaatschap van de vereniging Zeilvracht.
We verzoeken je vriendelijk het bedrag van
€25,00 voor 4 maart 2014 te voldoen op
bankrekening NL68RABO0103593861 onder
vermelding van je voor- en achternaam. Heb je
vragen hierover? Neem dan contact op met de
penningmeester: Laurens Sinaasappel,
penningmeester@zeilvracht.nl.
Foto: Stichting Zeilvaart Warmond
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CONCEPT VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING
Vrijdag 16 november 2012 20.00 uur Maritieme Academie in Harlingen
Aanwezige leden: Marga Swaans, Jan Dekker, Joost, Eelke en Riemer Halbertsma, Jan Post, Lisette
Deen, Jodi Apeldoorn, Tsjerk Hesling Hoekstra, Finy Feitsma, Bas Krom, Jeroen Alders, Gjalt de
Jong, Jurjen Veldboom, Joop Zwart, Age Veldboom, Henk Keijzer, Gerrit Jan de Vos, P.J. Tjoelker,
Jarich Elegersma, Peter Stokroos, Jan Willem Tetteroo, Tjaard Valk, Jasper Kleine, Reid de Jong,
Jelle de Jong, Boudewijn Ridder, Eva Diercks, Remy de Boer, Craig Youell, Lizette Deen, Jan Post,
Leon Rutten, Luca Woerlee, Cees Dekker, Niels Dekker, Bas Dekker
Aanwezige bestuursleden: Hugo van Aalderen (voorzitter), Mariken van Nimwegen, Ton Krom,
Hanneke Deenen, Letty Swart, Karine Rodenburg (notulist)
Afwezig (en afgemeld): Willem Plet, Jorrit Jouwsma, Andre Wiersma, Jelmer Jager, Sacha
Emmerich (in de plaats van Sacha komen van team Hogewier Leon Rutten en Luca Woerlee),
Martijn Fakkeldij, Sjoerd de Jong, Liliam Veenstra, Thomas de Boer, Martijn Ras, Maarten Dirks,
Jantien Milders, Ruurd Halbersma, Pieter Apeldoorn, Erik Swaans, Arjen Mintjes, Leon van der Loo,
Jelte Toxopeus
Agenda
1. Opening
2. Notulen 2e ALV op 16 maart 2012 te Enkhuizen
3. Ingekomen post/Mededelingen bestuur
∗ voorstellen reglementen (aan de orde bij punt 5)
∗ standpunten bestuur (zie evaluatie wedstrijdweek)
4. Evaluatie wedstrijdweek
∗ Rectificaties
∗ schadegevallen
∗ standpunt bestuur over sponsoruitingen
∗ standpunt bestuur over kluiverboom Engelina Smeltekop
∗ jongerenproject:
a. handhaven 2/3 maatregel
b. bemanningpool houden, plaatsen van jongeren voorrang
∗ meer matchen (schepen nu niet vol/afzeggers beurt)
5. Reglementenvoorstellen
6. Bestuurssamenstelling (nieuwe penningmeester, nieuw bestuurslid)
7. Benoemingen
∗ Kascie 2013 (2012 zijn Jelle en Finy)
∗ Reglementencie
∗ Wedstrijdleider (is nog niet bekend/mandaat vragen)
8. Jubileumjaar 2013
9. Rondvraag
10. Afsluiting
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1. Opening
#Hugo: We zijn met veel. In de ALV van vorig jaar is besloten of we met 1 uit kunnen.
Dit jaar gaat het daarom anders met reglementen en voorstellen. Eventueel kunnen de leden het
bestuur mandateren voor verdere uitwerking. We gaan afwachten of het gaat lukken.
We hebben een lange agenda. De reglementvoorstellen zijn talrijk. Mariken heeft zich er suf aan
gewerkt. Dat betekent dat iedereen zich betrokken voelt. Op een bepaalde manier juichen we dat toe.
Het slechte nieuws is dat we ons suf gewerkt hebben om het voor te bereiden. Voor de pauze komen
we terug op de wedstrijdweek en behandelen we de reglementsvoorstellen. Na de pauze doen we het
wat rustiger aan.
2. Notulen 2e ALV op 16 maart 2012 te Enkhuizen
#Hugo: Wie heeft er een vraag of opmerking, n.a.v. de verschillende pagina’s van de notulen?
#Marga: p. 3. i.p.v. zoon Marga, opnemen: Eric Swaans
-> Notulen zijn goedgekeurd.
3. Mededelingen bestuur/ingekomen stukken
#Hugo: Er is veel ingekomen post, gaat allemaal over de reglementen en een aantal over
schadegevallen.
-> Geen andere ingekomen stukken vanuit leden.
4. Evaluatie wedstrijdweek
Rectificaties
#Hugo: Het is ons (bestuur) niet gelukt een complete lijst te maken, wij zijn daar gegeneerd onder.
Dat komt omdat jullie te laat zijn binnengekomen. Wending, Noordster en Moeke Zorn zijn
onterecht niet op podium gehaald. Iedereen hoort op het podium te komen. DNF en DNQ krijgen
geen penning. Wij beloven beterschap voor volgend jaar.
Schadegevallen
#Hugo: we hebben in de stront 2 schadegevallen gehad, die in en na de week werden gemeld. 1
schade aan mast, verstaging is kapot en weerstation naar beneden gekomen. Daar is naar de
deelnemers die het kan betreffen over gecorrespondeerd. Hoe kan het dat dit niet gemeld is? Iedereen
heeft ontkend er iets mee te maken te hebben. We zijn er nog over in gesprek.
Van de andere schade weten we dat een vrouwelijke deelneemster is uitgegleden, schade aan romp
heeft gemaakt en scepter eraf heeft getrapt. Ook hier is iedereen die het kan betreffen benaderd. Nog
niet iedereen heeft gereageerd. Dat wachten we af. Deze schade is iets anders, want de schademelder
heeft gezegd, het wel zelf te willen repareren. Hij heeft voor ca. 50 euro schade.
Het bestuur heeft het met deze schadegevallen moeilijk, hoe moeten we hier op reageren? Kunnen
we dat langs Koninklijke weg oplossen? Sommigen zeggen dat doe ik in principe niet. Ieder 10 euro
lappen aan schade, waarvan ik zeker weet dat ik het niet gedaan heb. We leggen het hier aan de leden
voor. Het moet geen normale praktijk zijn botje bij botje te leggen. Het gaat niemand over de hoogte,
maar om het gebaar.
#Rudolf: is geneigd te zeggen niet mee te doen, als je zeker weet het niet gedaan te hebben. Ik heb
gedubbelcheckt bij de vrouwelijke bemanning bij mij aan boord. Die had het zeker niet gedaan. Ik
heb ook nog via T&T gecheckt. Maar als echt iedereen zegt het niet te zijn, dan heb ik toch de
neiging een goed gebaar te maken.
#Gjalt: is het daar mee eens.
#Bas: om welk jacht ging het?
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#Hugo: wij trekken ons het aan als collectief de relatie met de omgeving goed te houden. In het
laatste geval is het duidelijk iemand die mee wil denken. Dus misschien moeten we dat gebaar
maken.
#Jeroen: is dit nu eenmalig?
#Hugo: Ja, we moeten het per geval bekijken.
#Gjalt: heeft veel meegereden met de strontrace en heeft iemand op een jacht zien varen. Dat is
blijkbaar niet gemeld in het journaal. Als zo’n eigenaar later de schade opmerkt? Ik ga daar niet voor
opdraaien. Dat is ook niet aan het organiserend comité, maar aan degene die het gedaan heeft.
#Letty: iedereen is toch verzekerd?
#Rudolf: weet het niet 100% zeker dat hij het niet geweest is.
#Tsjerk Hesling: in de basis betaalt iedereen zijn eigen schade. Het kan om kleine dingen gaan die je
niet gemerkt hebt. Dan gaat het om een klein bedrag. Hij kan er prima achter staan om het zo op te
lossen.
#Bas: prima zo te doen. Maar in het vervolg gaat de schademaker zich dan misschien helemaal niet
meer melden.
#Hugo: dit is een uitzondering, onze naam staat onder druk.
#Eva: en als je het van de andere kant bekijkt? Gaan ze (eigenaren jachten langs de Ringvaart) niet
denken, ik heb ook nog een krasje?
#Hugo: We gaan niet erkennen schade te hebben gevaren, maar wel dat we het willen vergoeden, als
goed gebaar.
#Reid: wil in principe niet vergoeden.
#Bas: door wie is gezien dat het om vrouw gaat?
#Hugo: de buren.
#Bas: hoe laat? Ben ik er dan geweest, dan wil ik het wel betalen.
#Mariken: Het gaat om de buren, die mogelijk iets hebben gezien en 00.15u nog een grote mond
hebben gehad van een jaagploeg. In de tussentijd zijn 6 schepen langs geweest. Ik hoopte dat jullie
n.a.v. de mail onderling de discussie erover zouden voeren.
#Hugo: wij gaan er als bestuur van uit dat jullie niets voor ons verzwijgen.
Stemming: Wie is vóór beurs trekken, 10 euro p.p. en deze meneer schadeloos stellen? Je krijgt je 10
euro terug als iemand zich alsnog meld. Een aantal heeft nog niet gereageerd op de mail. Iedereen die
wil mag er over mee stemmen.
#Tjaard, waarom betalen we het niet uit de verenigingskas?
#Hugo: dat gaan we niet doen, wij zijn niet aansprakelijk.
Vóór: 12, tegen:2
-> schippers die zeggen ik doe in principe niet mee, zijn er niet.
#Mariken: wij ronden het eerst helemaal af via de mail.
Standpunt bestuur over sponsoruitingen
#Hugo: Alle vormen van commerciële uitingen zijn niet toegestaan. Hoe gaan wij hier als bestuur
mee om? We zien dat er een groei is. Wij willen soepel optreden tegen uitingen van tweeden. Doen
we niet moeilijk over als het binnen grenzen is. We zijn strenger bij uitingen van derden. Mogelijk
gaan we je vragen daar anders mee om te gaan. EFM vlaggetje mag bijvoorbeeld, maar halfwinder
met joekel EFM mag niet volgens het reglement.
#Marga: sponsors steeds meer, misschien nodig om te varen.
#Mariken: als je een grootzeil wil aanschaffen met in grote letters Unox erin, zou ik daar nog even
mee wachten!
#Remy: Wat is de reden om tegen sponsoring te zijn?
#Hugo: Het staat in het reglement. Wij hebben hier jaren geleden al over nagedacht. Wij vinden dat
ons evenement door vrijwilligers wordt gemaakt, tegen weinig kosten. Daarom blijft het buiten de
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grote commercie. Dat willen we zo houden. We hebben evengoed sponsors. Als jullie ons niet
vragen ‘haal de commercie binnen boord’, dan doen wij dat niet.
#Remy: ik snap dat je dat als vereniging wilt, maar als schipper moet je dat toch zelf weten.
#Hugo: dan moet je het reglement wijzigen. Ik wil niet in gaan op al te specifieke voorbeelden.
#Peter: kunnen we voor de beeldvorming even aangeven wie voor of tegen sponsoring is?
#Hugo: Daar gaat het niet om, het gaat om hoe je het etaleert.
#Joost: kunnen we de grens afbakenen, en daarin meenemen dat je bij commerciële uitingen let op
die uitingen die voor de gelegenheid lijken te zijn aangebracht?
#Hugo: Dat is best een goeie. Maar als ik van Heineken het verzoek krijg mijn schip te schilderen
voor de rest van het jaar?
#Reid: Je kunt mensen erop aan spreken als het te ver gaat.
#Hugo: en vervolgens kunnen we het in de ledenvergadering melden.
#Mariken: m.b.t. wat Hugo zei over vrijwilligerschap, het is raar als ik ineens mijn bedrijfsvlag
ophang. We willen ook inzage geven hoeveel gesponsord wordt en door wie. En daarmee aangeven
waar die grens ligt. Geen sponsoring door Rabo bijvoorbeeld.
#Hugo: wij willen de discussie bij jullie levend houden.
#Age: jubileum met activiteiten eromheen. Bijv. De Poiesz.
#Hugo: met de vlag van de Poiesz zou ik kunnen leven. Heb ik wel sympathie voor.
#Mariken: we denken aan een sympathieke vlaggenlijn met alle sponsoren.
#Hugo: Dit onderwerp wordt zonder duidelijke beslissing afgerond. We blijven erover in gesprek.
#Jan: moet je de glijdende schaal niet vastleggen?
#Hugo: We houden het voorstel van Reid aan.
Standpunt bestuur over kluiverboom Engelina Smeltekop
Tijdens behandeling van het protest tegen de Engelina Smeltekop kwam een ander punt aan de orde.
Door meetcie is de Engelina Smeltekop gezien zonder kluiverboom. Het bestuur heeft het standpunt,
dat een schip aan meetcie moet worden aangediend zoals het gaat varen. Als de meetcie geen
kluiverboom of opsteker heeft gezien en je gaat er wel mee varen, dan vinden wij als bestuur dat niet
fijn.
#Bas: de definitie van kluiverboom was ook niet duidelijk.
#Hugo: wij hebben gekeken naar het aangrijpingspunt van de fok op het schip. Het tijdelijk uitzetten
van een boom wordt niet meegerekend.
#Bas: in dit geval gaat het om een gestaagde paal die naar voren stond.
#Hugo: dat moet je aan de meetcie laten zien.
#Age: dat wat je aan de wind kan voeren en op de vaste voorstag zit, werd meegeteld.
#Hugo: als de meetcie dat goed vind, vinden wij het ook goed. De meetcie moet weten hoe je het
schip uiteindelijk voert.
#Age: hier moet dan nog wel een keer duidelijkheid over komen.
#Joost: de meetcie kijkt naar het theoretisch meest voorgelegen punt. Het voorste punt waarop ooit
een zeil op wordt gevoerd. Dit weet ik al sinds ik 20 jaar geleden de Vier gebroeders aanmeldde
zonder kluiverboom.
Jongerenproject
Hugo: het voorstel is om nieuwe leden voor 2/3 te rekenen, dit n.a.v. de evaluatie van het
jongerenproject in de Vrachtbrief. Heeft iemand iets tegen op het handhaven van de 2/3 regel?
#Gjalt: waarom hebben we Stronttocht dan?
#Hugo: die is voor versoepeling van de regels.
#Marga: ben benieuwd hoe dat gaat met de jongeren die nu zijn mee geweest en nu niet meer voor
2/3 mee mogen?
#Gjalt: ga je namen bijhouden?
Vrachtbrief 69 - februari 2014
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#Hugo: ja.
#Hugo: we gaan jongeren met voorrang plaatsen, helaas voor Marga.
#Mariken: Marga, je kunt toch zeggen dat je in 2 e jeugd zit?
#Hugo: het matchen tussen bemanning in de bemanningspool en schepen die te weinig bemanning
hadden, is niet helemaal goed gegaan.
#Mariken: oproep aan de schippers, trek op tijd aan de bel!
#Gjalt: als ze niet 2/3 waren geweest, waren ze dan niet meegegaan?
#Hugo: uiteindelijk zijn niet heel veel jongeren meegegaan. De uitstraling in de pers is wel enorm
geweest. Dat willen we nog even houden.
#Gjalt: de ouden kregen ook veel pers!
#Hugo: die willen we ook niet tekort doen.
#Bas: Het mooiste is dat mensen zijn mee geweest, en hoe ga ik dat volgend jaar doen?
#Hugo: er heeft zich alweer een jonkie aangemeld.

5. Reglementenvoorstellen
#Mariken: laten we eerst een nieuwe cie instellen, want straks heeft niemand meer zin!
#Hugo: we gaan niet alles behandelen, tenzij iemand achteraf zoiets heeft, dat we iets vergeten zijn.
#Mariken: vrijwilligers? We zoeken 2 voor de beurt en 2 voor de stront.
Gezien de voorbereiding, is in de cie zitten een peulenschil! Uitwerken, nalopen of artikelnummers
goed naar elkaar verwijzen, dat is voornamelijk het werk van de reglementencie. Alles wat logisch is
doe ik al. En je voelt je daarna echt ongelooflijk prettig!
Nieuwe leden reglementencie:
-> Beurt: Gertjan, Jody, Niels
-> Stront: Rudolf, Bas
NB: De reglementsvoorstellen staan met advies van het bestuur per artikel in Vrachtbrief 64
opgenomen. Alle voorstellen waar in de vergadering geen discussie over is geweest, kunnen geacht
worden conform het advies van het bestuur te zijn aangenomen.
Algemeen
n.a.v. artikel ‘geest van de wedstrijd’
#Remy: op een artikel over geest van de wedstrijd moet je sancties stellen.
Het staat in de statuten prachtig omschreven, waarom moet dit erbij?
#Hugo: Dit komt voort uit de lierendiscussie. Je schept hiermee een referentiekader.
#Remy: Ik snap de behoefte wel. Het is een eyeopener als je de statuten eens leest!
#Jan: het is vergelijkbaar met goed zeemanschap.
#Tsjerk Hesling: eigenlijk gaat het hele reglement over geest van de wedstrijd, dit gaat over waar de
rest van het reglement niet in voorziet.
#Boudewijn: vindt dat het in statuten moet.
#Hugo: dat hebben de leden vorige vergadering afgestemd. Toen is ons gevraagd het in het
reglement op te nemen.
#Jody: heeft in vorige vergadering alleen gezegd dat het niet in statuten hoefde. #Rudolf: kun je er
niet een soort coverletter van maken?
#Hugo: hier speelt een principekwestie. Wij worden heen en weer gejojood.
Stemming: Wie is het er mee eens dat het genoeg is beschreven in de statuten?
Mee eens: 14
Niet met Remy eens: 7
#Tjerk: Moet je niet vragen wie is zo voor of tegen het artikel?
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#Jelle: niet iedereen leest de statuten. Maak een voorwoord voor de reglementen.
#Reid: De statuten zijn niet te downloaden van de website.
#Hanneke: dat heb ik net gecheckt, en het werkt gewoon.
-> Afspraak: we gaan het artikel niet in wedstrijdreglement opnemen. We gaan het in statuten
beschreven artikel als voorwoord bij de reglementen opnemen.
Voorstel Rudolf over schrappen artikelen over marifoongebruik
#Gjalt: marifoon wordt niet gebruikt bij blauwe borden.
#Hugo: we volgen hier het BPR, geen extra instructies.
#Remy: laten staan dat 1 marifoon verplicht is.
#Rudolf: wij schrijven voor dat je een marifoon moet hebben, BPR schrijft voor hoe je ‘m moet
gebruiken.
#Reid: ‘je mag geen voordeel hebben van marifoongebruik’, blijft er toch wel in?
1.3.13
#Jan Willem: ik heb geen bord, maar een spandoek, daar ben ik op aangesproken, dat vind ik
kinderachtig.
#Mariken: kunnen we wel weer ruimer omschrijven.
1.3.9
#Rudolf: volgens 1.3.9 er mag geen lamp op de startaccu, kan er ook uit, is eigen
verantwoordelijkheid schipper.
#Hugo: is er ooit ingekomen voor de veiligheid, dat je niet je accu’s leeg kan trekken
-> Niet iedereen is het met Rudolf eens.
#Niels: je kunt het niet vaak genoeg zeggen als het om veiligheid gaat.
Stemming:
vóór eruit halen: 13
tegen: 13
-> Blijft erin.
3.1.1
Stemming:
voorbeelden eruit: 5
niet eruit halen: 7
Stemming:
voorstel Remy om hele art. eruit te halen, want het staat al in 1.1.2
vóór: 4
tegen: 7
3.1.5
vóór eruit halen:12
tegen: 18
-> n.a.v. 3.1.10 heeft bestuur mandaat om in te schatten wat haalbaar is.
-> n.a.v. 7 mag bestuur draaiboek aanpassen.
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Beurtveer
1.3.6
#Boudewijn: tijdens feest al gehoord, dat toch gps was gebruikt. Misschien gaan goed vinden. Maar
ik weet niet of ik het dan wel leuk vind om nog mee te doen volgend jaar.
#Remy: het is een verschil of je een plotter hebt meelopen of een GPS als kompas gebruikt.
#Cees: kunnen we het niet in 2en hakken, een categorie die wel of niet gps wil gebruiken, en dat
laten vermelden in journaal?
#Lizette: is het met Cees eens.
#Jan: als je het omdraait, kun je het zien als een uitdaging moderne navigatie niet te gebruiken. Als je
het gebruikt, moet je in journaal melden hoelang je het gebruikt. Niet sanctioneren, maar wel
vermelding op de site dat je het hebt gebruikt.
#Jan Willem: het is vorig jaar al aangekaart door Sacha, toen ging het vooral om AIS. Het is idioot
om AIS tijdens de Beurtveer niet te gebruiken, als je dat in seizoen voor veiligheid wel doet.
#Reid: De Arend spreekt zich in zijn voorstel tegen. Hij zegt enerzijds dat het IJsselmeer geen
geheimen kent, maar anderzijds vaart hij nog wel ’s de verkeerde kant op.
-> Van verschillende kanten wordt aangegeven dat dit om een voorbeeld gaat.
#Jody: ik ben vaak genoeg opgeroepen door binnenvaarders. En dan mag ik zo’n binnenvaarder niet
oproepen?
#Bas: via T&T kun je precies zie wie op GPS voeren, want die voeren strak naar beneden, zonder
slingeren. Als iedereen het denkt goed te kunnen, doe dat dan gewoon.
#Niels: als je het niet leuk vind, dan doe je toch niet mee.
#Boudewijn: in het reglement staat de sanctie diskwalificatie. Kan het ook dat we dit achteraf gaan
doen (zoals betrappen op doping bij wielrenners).
#Hugo: nee in de uitslag is het wel klaar.
#Jan: alleen wie het gebruikt, komt er voor uit, dat is uitdaging, geen aparte prijzen.
#GertJan: moeten er wel beter omschrijvingen in het reglement komen.
#Hugo: geldt voor alle mobiele middelen.
Wil voorstellen formuleren: in bestuur ook lang over gediscussieerd
geest van de wedstrijd
#Jody: ook lullig als je hoort dat eerste 3 van het klassement GPS hebben gebruikt.
geen apart klassement, maar wel vermelding met of zonder.
#Joost: Je kunt ook het verbod laten staan en schippers een verklaring laten tekenen volgend jaar dat
zonder GPS is gevaren.
Stemming:
1 vrijgeven: 5
2 vrijgeven, maar aangeven in journaal of je met of zonder hebt gevaren (aantal minuten), volgend
jaar evalueren: 13 (+ betere omschrijving van de mobiele telefoon)
3 blijft zoals het is: 6
-> Voorstel 2 is aangenomen.
#Tjaard: vooraf laten melden wat de intentie is, en achteraf aangeven of het gelukt is.
#Letty: moet het wel eerlijk worden aangegeven.
3.4.7
#Remy: kaartje Lemmer: sectorlicht staat er niet meer
-> wijziging voor journaal en reglement.
5.1.2.
#Hugo: Bestuur kiest voor voorstel Jorrit Jouwsman (3).
#Jody: dan moet je eerder art. uit reglement halen.
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#Mariken: dat art. gaat over in het geval je gewonden naar een ziekenhuis wilt brengen.
#Remy: ik snap de voorstellen niet, want er zijn genoeg mogelijkheden om op tijd te finishen.
#Jan: sluit zich aan bij het voorstel van Niels.
#Remy: jij zegt dat het rondje niet in gevaar komt. Iedereen vaart een even aantal mijlen. Door dat
vrij te geven…
#Bas: Je geeft het niet vrij.
#Niels: de volgorde verplichting blijft er wel in.
#Jan Dekker: Het gaat niet om het op tijd binnen komen. Wij hebben er voor gekozen om niet naar
Workum te stomen, maar het rondje af te maken.
#Niels: het gaat mij erom schepen met motorminuten achter de mensen die wel uitzeilen te laat
finishen.
#Remy: uitzeilen of uitmotoren is je persoonlijke keuze. Moet je niet naar anderen wijzen.
#Niels: met het voorstel is iets bedacht om te finishen zonder de motor aan te doen.
#Hugo: een aantal schepen hebben misgegokt. Je zeilt hem uit of je motort hem uit. Ik begrijp de pijn
wel.
#Remy: maar dat is een bewuste keuze.
#Craig: de truc is via weerberichten je route te bepalen, er zit genoeg ruimte in om het wel te halen.
#Boudewijn: is het ook eens met Remy.
Stemming:
1. blijft zoals het is: 20
2. motorgebruik (voorstel 3 Jorrit Jouwsman): 4
3. voorstel Niels: 4
-> het blijft zoals het is.
Strontrace
Algemeen discussiepunt Tsjerk Hesling
#Tsjerk Hesling: In de zware klasse zijn de diverse schepen niet met elkaar te vergelijken.
#Bas: er is wezenlijk verschil i.r.t. de brugtijden. Onder de bruggen door kunnen is een groot
voordeel.
#Tsjerk Hesling: als je onder de 2.40 door kunt, ben je licht.
#Hugo: klassering licht of zwaar op gewicht en kruiphoogte.
#Bas: van Melkbrug maak je Aalsmeerbrug, betekent dat je kiest lichte of zware klasse te varen. In
de lichte klasse hebben we dat probleem met de Bosrandbrug.
#Hugo: voorstel Aalsmeerbrug meewegen?
#Boudewijn: krijg je niet juist door het grote verschil dat mensen denken dan doe ik niet mee?
#Hugo: de consequentie kan zijn dat er minder schepen mee doen.
#Bas: de Weduwe en Verandering ben je dan kwijt in de zware klasse.
#Reid: de Anna Catherina is er niet onderdoor gegaan.
#Hugo: er wordt ook geballast. Ik zie dat de problemen zich verschuiven. Het klassement blijft
daardoor zo klein.
#Reid: je hebt altijd voordeel als lichte klasse. Het is juist leuk dat er zoveel verschillende schepen
mee doen en dat het niet afhangt van of je onder de brug door kan of je wint.
Stemming:
Vóór het voorstel: 2
Tegen: 11
n.a.v. over scheepjes lopen
#Tsjerk Hesling: we moeten er iets mee.
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#Jeroen: ik stel voor komend jaar een nieuwe variant voor, jagen met een jaagploeg die alleen maar
bestaat uit mensen die langs de Ringvaart wonen!
#Hugo: we moeten alle schades netjes afhandelen.
#Tsjerk Hesling: ff brainstormen wat kunnen we nog meer doen, bv. melden vlak voor wedstrijd in
plaatselijk sufferdje.
#Eva: weten mensen bij de Ringvaart dat we eraan komen?
#Mariken: we willen mensen gaan informeren.
#Hugo: ik weet niet of dat zo’n goed idee is.
#Marga: maar wel via de media.
#Reid: Ik stel voor 1. een papiertje mee te nemen om achter te laten 2. verplichte instructie aan
bemanning te geven hoe om te gaan als schade wordt gevaren.
#Bas: ik denk dat wij meer schade maken dan wij denken. Er ruchtbaarheid aan geven, is slapende
honden wakker maken. Ik zou het zo laten.
#Hugo: 10 jr. geleden hebben we met brugwachters meerjarig charmeoffensief gevoerd. Het helpt
dus wel. Het bestuur moet kijken hoe we het beeld van bewoners langs de Ringvaart kunnen
opkrikken. Vaststaat dat wij onze schades goed en netjes moeten afhandelen.
#Luca: het is niet gepast dat mensen ongepast over mijn boot lopen, zonder respect met mijn spullen
omgaan. Als je niet oppast, hangt er een verbod boven je hoofd.
#Hugo: daarom moeten we er ook serieus iets mee.
#Boudewijn: hoeveel klachten krijg je per jaar?
#Hugo: dit jaar 2.
2.2.2
#Bas: stelt dit voor n.a.v. zijn vriendin, bij de Turfrace gaan ze voor half mee. Er gebeurd wat in die
bemanning als er een vrouw mee gaat!
#Marga: het is ook een stimulans om meer vrouwen mee te krijgen.
#Mariken: het is best een lastig iets, ik denk dat ik volledig kan meetellen. Ik kan weer andere dingen
behalve koffie zetten!
#Reid: Je probeert het een jaar, en dan evalueren.
Stemming:
vóór 2/3: 9
tegen: 14
2.4.1
Stemming:
voor 3
tegen: 9
3.3
#Tsjerk Hesling: het is een drukke geul en een stuk noordelijk daarvan is het ondiep en drek, daar
kun je als zwaar schip niets mee. Daardoor worden wij gestimuleerd om door de vaargeul heen te
kruisen. Daar zie ik geen toegevoegde waarde in. Ik wordt ook nog eens verrot gescholden door post
Schellingwoude. Je kunt nu vanaf de IJburgkant erin.
#Hugo: Start en finish bij de doorvaart, verplicht omvaren.
#Rudolf: is onvoldoende overtuigd dat hij die klappen niet kan maken om onder de
hoogspanningsdraad te komen, kan alleen niet zoveel zwaard steken.
#Bas: 3 jr. terug is dit art. erin gekomen, dit jaar zijn wij dwars door de vaargeul overgestoken.
#Hugo: jij bent bij de IJdoorn er uit gekruist?
#Bas: We hebben 1 slag gemaakt door de vaargeul, dat lag op dat moment aan de wind. Maar het
gaat over het kruisen in dat gebied. Het is er gevaarlijk en krap, binnenvaarders zijn niet blij.
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#Reid: ik heb er dit jaar geen moeite mee gehad. Tot die geul is het hartstikke diep. Je kunt ook het
andere gat gebruiken.
#Leon: Dat geldt voor de Beurtveer dan ook.
#Hugo: Dat kun je volgend jaar in stemming brengen.
Stemming:
Verplaatsen van onder de hoogspanningsmast naar gaat in de dam: 13
tegen: 6
#Rudolf: kun je 6 km dan ook terugbrengen naar boomsnelheid 4 km per uur?
#Hugo: Dat voorstel ligt nu niet voor.
3.3.1
Overbodig geworden. Voorstel wordt geschrapt.
3.3.2
#Remy: waarom is dit steeds zo’n punt?
#Hugo: waar we kansen zien zoveel mogelijk te zeilen, gaan we die discussie aan. Het is niet handig
om met een vraag bij RWS te komen. Als je kan aangeven dat er iets veranderd is, willen ze wel
meedenken.
#Remy: wat is er dan veranderd?
#Mariken: er komt sowieso een nieuw bordenplan.
3.3.3
#Hugo: je mag alleen door die vaart naar binnen als het bezeild is.
#Bas: spannend om daar het jachtegat nog door te komen, een opschieter te maken en dan de
vaargeul in te draaien.
#Bas: verplicht dan het jachtegat.
#Hugo: dat kan ook weer onveilig zijn.
#Bas: iedereen kruist door het jachtegat.
Stemming:
Voorstel het hoofdgat alleen toestaan als het bezeild is, anders het jachtegat nemen.
#Rudolf: Dispensatie voor grote schepen moet er bij in het reglement.
Vóór: 4
Tegen: 8
-> Blijft zoals het is.
3.4.1
#Bas: het is een drek zooi bij die woonboten, ik ben er op tegen daar te bomen.
#Hugo: dan pakken wij het mandaat krapper op.
3.4.7
#Jarich: Gesleept en niet ernaast.
#Age: ook zo opnemen in reglement.
#Hugo: is volgens mij in het BPR geregeld, daar gaan wij in mee. Ik kijk het BPR er op na.
#Gjalt: je moet daar eigen voortstuwing hebben.
#Hugo: volgend jaar voorstel inbrengen.
Stemming:
uit reglement halen, vóór: 11
tegen:-
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3.5.1
#Marga: kun je de hesjes ook kopen?
#Letty: Tuurlijk.

6. Bestuurssamenstelling
Nieuwe bestuursleden
#Hugo: vorige keer hebben we een oproep voor een nieuwe penningmeester gedaan. Letty wil wel
lid blijven van het bestuur, maar wil haar taak als penningmeester opgeven. Laurens Sinaasappel is
bereid gevonden penningmeester te worden.
We hebben Laurens gevraagd, iemand uit de Beurt, omdat mensen uit de Stront
oververtegenwoordigd zijn. Zijn er tegenkandidaten?
-> geen tegenkandidaten
Kunnen de leden instemmen met de benoeming?
-> Er wordt geklapt bij wijze van instemming.
Volgende vergadering gaan wij dat met Laurens verder afhandelen.
Ook Jelle Reid heeft zich gemeld en wil lid worden van het Bestuur.
Wij stellen ook Jelle Reid toe te voegen aan het bestuur.
-> Wordt ook met geklap mee ingestemd.
t.a.v. opmaken jaarverslag
Voorstel: Letty maakt de kas op met de kascie, dat wordt in bestuur behandeld en in ALV eerst
volgende keer wordt decharge verleend.
-> leden zijn akkoord met voorstel.
t.a.v. 1 ALV i.p.v. 2
Voorstel: vergadering ALV volgend jaar eind jan begin feb te doen. Dat heeft 2 voordelen: we lopen
dan niet gelijk op met de IFKS en het bestuur werkt zich helemaal plat.
-> leden zijn akkoord met voorstel.
#Tjaard: Is het een idee dat minimaal 5 mensen 1 reglementswijzigingsvoorstel mogen doen? Zodat
vooraf wat draagvlak gecreëerd wordt over voorstellen.
#Hugo: Dat is een goed voorstel, dat nemen we in het bestuur mee en leggen we mogelijk in een
volgende vergadering voor.

7. Benoemingen
Kascommissie
Craig: Jelle is nu lid, dus die kan niet de kascie doen.
-> Kascie 2012/2013: Finy, Tjaard (Tjaard na 2013 eruit)
Wedstrijdleider
Voorstel: bestuur vraagt mandaat om de wedstrijdleider te kiezen. Jantien wil graag een jaar varen.
Grote kans dat ze daarna weer terug komt.
-> Leden zijn akkoord met voorstel.
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8. Jubileumjaar 2013
#Letty: licht toe dat jubileumcie binnenkort bij elkaar komt. Laurien Fluitman coördineert het. We
hebben al wat ideeën o.a.: vlag beurtveer, iets met muziek (is al in werking), iets doen met
schilderijen op de dijk, grote banieren. Ook wat op de dijk doen, meer naar de haven. Soort reünie
van oud schippers op de zondag. Tegeltjes. Er is al ’s een oproep gedaan voor ideeën. Heb 1e nog
ideeën, mail het (info@zeilvracht.nl).
Visserij doet een boek. We gaan iets met bollen doen. Beurt mogelijk door een stoomsleper eruit
laten trekken?
#Remy: Kun je ook weer iets van een keutelrace organiseren op de donderdag?
#Letty: scheepvaartmuseum A’dam wil ook mee doen.
#Remy: Klompzeilen?
#Ton: dat was dit jaar ook op de zaterdag.

9. Rondvraag
#Jeroen: de Ringvaart waar we varen is van RWS, de oevers van het Hoogheemraadschap. Gaan
jullie daar ook mee praten?
#Hugo: Dat is een goede suggestie.
#Age: het podium was niet handig, trapje erbij?
#Cees: het podium waar we op stonden, kan dat spul dat wel hebben?
#Hugo: gaan we aan werken.
#Ton: roept vrijwilligers op voor hand- en spandiensten jubileumweek en weekend
#Tjaard: kun je dan even een taakomschrijving geven van wat er allemaal moet gebeuren?
#Hugo: dat zetten we op de website.
#Mariken: stelt voor dat de schepen de eigen palen waar ze aan liggen uit de dijk trekken, koste
Hugo nu veel tijd.
#Hugo: is er huiverig voor. Het moet wel geregeld worden.
#Ton: komt als taak op de vrijwilligerslijst.
#Remy: heeft nog een mail gestuurd over Krabbersgat bord. Ik heb het zelf 2x weggehaald. Je moet
daar stuurboordswal houden. Ik vind het verbazingwekkend dat veel mensen zich daar niet aan
houden. Waarom wordt er niet stuurboordswal gehouden? Dat lijkt nu zo afgesproken met het
bestuur. Want RWS heeft gezegd dat het maar een quasi reglement is. Ik roep de schippers op om
daar stuurboordswal te houden.
#Hugo: dat is nu niet geagendeerd, dat had ik even moeten melden. In de vorige vergadering is daar
uitgebreid over gesproken. RWS heeft nooit gezegd dat het BPR een quasi reglement is. Wat er over
gezegd is, hebben wij jullie laten weten. Daarmee hebben zij de verantwoordelijkheid teruggelegd bij
de schippers.
#Remy: bij deelnemers is nu het idee dat je daar niet stuurboordswal hoeft te houden.
#Hugo: lees het verslag vorige keer er op na.
#Remy: wij hebben ons er aan te houden omdat het bord er staat. Als er iets gebeurd, hebben wij als
vereniging ook een probleem.
#Rudolf: dat is niet zo, het is je eigen verantwoordelijkheid.
#Bas: ben ik het niet mee eens, het betreffende artikel is namelijk wel uit het reglement geschrapt.
#Mariken: nee dat is onjuist, er is iets anders uit reglement geschrapt.

10. Afsluiting
#Hugo: Dank aan Arjen en Thewis. Henk Keijzer bedankt. Jullie en onszelf bedankt. En goede reis
naar huis.
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DE ALV NIEUWE STIJL
Kiezen voor de hoofdlijnen
In januari hebben we als bestuur een weekend in
het mooie Limburgse heuvelland vergaderd om
eens goed na te denken over onze
verenigingsstructuur. Als bestuursleden worstelen
we vaak een beetje met de praktijk van de ALV. Er
is een algemeen gevoel onder leden en het bestuur
dat de ALV niet leuk meer is, terwijl het een treffen
moet zijn waar iedereen graag naar toe gaat om
datgene te delen en te optimaliseren wat ons bindt.
De ALV concentreert zich volgens ons te vaak op
details in de wedstrijdreglementen. Dat doet
afbreuk aan de gang van zaken en het plezier de
Foto: Barbara Tanner
wedstrijden te organiseren. Bovendien leiden de
discussies de laatste jaren ook niet tot grote veranderingen of verbeteringen.
Vorig jaar zijn we met jullie instemming teruggegaan van twee ALV’s naar één ALV per jaar. Met
dit besluit wilden we een heldere en efficiënte besluitvorming, waarin de inbreng van de leden
voldoende gewaarborgd zou blijven. Weliswaar kost één ALV minder tijd, maar wij zien het als een
eerste stap in het proces waarin de discussie zich ook concentreert in de richting die we als
vereniging op willen en de acties die daarvoor nodig zijn. We vinden als bestuur dat belangrijke
zaken op dit gebied soms onvoldoende aan bod komen, waardoor de gewenste helderheid over
toekomst en richting niet altijd wordt gegeven. Daarom zoeken wij naar andere wegen om binnen de
ALV genoeg aandacht te geven voor kwesties rond de reglementen en initiatieven van de leden
daarin. Met die doelstelling hebben we nagedacht over hoe we dit in de praktijk richting gaan geven.
In dit verband hebben we ook een aantal andere zaken tegen het licht gehouden, zoals de inhoud en
lengte van het wedstrijdreglement en de behandeling ervan in de ALV. Breed gedragen is de
opvatting binnen de vereniging dat de reglementen van de wedstrijden wel wat korter en duidelijker
kunnen. Daarin zijn we de afgelopen jaren nog onvoldoende geslaagd. Ook constateren we dat de
vergaderingen nogal eens worden aangekleed met ad hoc initiatieven en argumentatie. Daardoor
sluipen er soms niet goed doordachte voorstellen en ontwikkelingen in de besluitvorming die een jaar
later weer worden afgestemd.
Kortom, tijd voor veranderingen.
We zijn op zoek gegaan naar een efficiënte besluitvormingsprocedure voor de reglementen. Waarin
de mogelijkheid voor inspraak van de leden wordt gegarandeerd
Daarvoor willen we op een tweetal terreinen de structuur gaan aanpassen:
1. Agendasetting en vergaderdiscipline
Om slagvaardiger te kunnen vergaderen willen we sterker ingrijpen in de agendasetting. Vooraf aan
de ALV beslist het bestuur welke punten er ter behandeling worden voorgelegd. Daarin
onderscheiden we verschillende zaken: Beleidsdiscussies, discussies over de reglementen, maar ook
ideeën en initiatieven van leden. We zullen de indiener aangeven waarom we deze al dan niet
agenderen.
Voorstellen bij de ALV’s kunnen dus niet meer ad-hoc of aan de vooravond van de vergadering
worden ingediend. Het is de laatste jaren geleidelijk praktijk geworden dat leden tijdens de
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vergadering met voorstellen komen voor het reglement of de gang van zaken. Wanneer je deze
praktijk nader beschouwd dan betekent dat voor de leden die niet op de vergadering aanwezig zijn
dat er gestemd wordt over zaken waarvan zij in het geheel niet op de hoogte zijn.
Met betrekking tot discussies over de reglementen
ziet het bestuur in dit voorstel een zwaardere taak
als voorheen voor de reglementencommissies.
Vooraf aan de ALV bereidt de
reglementencommissie de wijzigingsvoorstellen
voor en legt aan het bestuur voor welke voorstellen
discussie behoeven in de ALV. Op basis van de
discussie in de ALV gaat het bestuur aan de slag om
een en ander te verwerken. Na de ALV en voor het
begin van de zomer doet de commissie een
uitgewerkt advies toekomen aan het bestuur om de
reglementen aan te passen. Het bestuur beslist
daarna of ze het advies geheel of gedeeltelijk van de
commissie zal overnemen. De
reglementencommissie krijgt daarbij een belangrijke taak en is (zoals ook nu) open voor alle leden.
Een bestuurslid fungeert als voorzitter van deze commissie.
Foto: Barbara Tanner

In de praktijk betekent dit dat het bestuur een vergaderagenda ruim vooraf aan de ALV aanlevert.
Leden die met voorstellen of amendementen willen komen die zij in de ALV behandeld willen zien
moeten dit vooraf kenbaar maken aan het bestuur. De voorstellen moeten door vijf of meer leden
worden ondersteund. En het bestuur informeert bijtijds alle leden over de voorstellen, waardoor alle
leden in de gelegenheid worden gesteld hun eigen afweging te maken.
2.
Huishoudelijk reglement
Onze statuten spreken over een huishoudelijk reglement. De afgelopen 35 jaar is de noodzaak van
een huishoudelijk reglement binnen de vereniging echter niet gevoeld. Ook het huidige bestuur heeft
hierover geaarzeld. Nog meer regels en reglementen? Is dat wel een oplossing wanneer je denkt aan
slagvaardigere besluitvorming?
Uiteindelijk denken wij toch dat dit een bijdrage kan zijn. De constatering is namelijk dat een groot
aantal zaken, dat je in een dergelijk huishoudelijk reglement opneemt, elders al staat
(wedstrijdreglement, statuten, of erger; ad hoc afspraken). Daarom wil ik met het bestuur het
komende jaar gaan werken aan een helder en bondig huishoudelijk reglement, waarin we willen
vastleggen binnen welke structuren de besluitvorming binnen de vereniging verloopt. Tegelijkertijd
gaan we aangeven op welke plaatsen er –als gevolg daarvan- zaken gaan wegvallen in andere
bestaande reglementen. Dat betekent dat in ieder geval de wedstrijdreglementen korter worden.
Wat betekent dat voor het te voeren beleid?
Het bestuur wil de voorgestelde maatregelen in onderlinge samenhang voorleggen op de ALV.
1. Initiatieven en amendementen op de ALV moeten 4 weken vooraf worden ingediend,
ondertekend door 5 leden. Het bestuur is gehouden deze voorstellen in te brengen in de ALV.
2. Het bestuur stelt de agenda van de ALV samen en beslist welke punten wel en welke niet in
behandeling worden genomen. Met betrekking tot de reglementen wordt er niet meer gestemd
over de tekst, maar –wanneer nodig- over de inhoud van de voorstellen. De
reglementencommissie wordt een belangrijke adviescommissie van het bestuur, en krijgt de
taak de voorstellen voor te leggen aan het bestuur.
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3. Reglementencommissie en bestuur worden in dit voorstel ruimer gemandateerd om naar
eigen inzicht zaken uit te werken en in te brengen. Daarom komt naast de jaarlijkse
kascontrole, het gevoerde beleid over het afgelopen jaar vast op de agenda van de ALV te
staan.
Wat willen we de komende ALV?
Wij zien dit jaar als een overgangsjaar en willen daarom al voorsorteren om een aantal zaken in de
geest van de voorstellen te behandelen. Jantien, Jelle en Fokkojan hebben het afgelopen najaar de
structuur van de reglementen onder handen genomen. De reglementen zijn daarmee overzichtelijker
ingedeeld en de interne logica is verbeterd. Dit staat los van de inhoud, maar wij willen deze nieuwe
structuur wel graag aan jullie presenteren. We willen voorstellen om dit jaar geen grote wijzigingen
door te voeren (tenzij de leden Enkhuizen erin willen) in de reglementen. Met dit als uitgangspunt
worden alleen de voorstellen die al zijn ingediend in behandeling genomen. We willen in
samenspraak met de reglementencommissie alleen de relevante reglementswijzigingen doorspreken.
Ons idee is daarom de vergadering al in deze ‘nieuwe stijl’ te stroomlijnen. Weliswaar kunnen we dit
jaar niet van jullie vragen vier weken vooraf met voorstellen te komen. Daarom vragen wij jullie
bijtijds met voorstellen voor de vergadering te komen. Zo zijn wij in staat om één en ander met de
anderen te communiceren. We zullen in principe geen voorstellen in behandeling nemen die minder
dan een week vooraf zijn ingediend.
Wat doen we als jullie het niet eens zijn met onze voorstellen?
Dan staan wij open voor goede alternatieven. Uitgangspunt voor ons blijft wel dat we de ALV meer
willen concentreren op hoofdlijnen. Natuurlijk betekent dat ook dat we de inbreng van de leden met
betrekking tot de ontwikkelingen van de wedstrijdreglementen willen handhaven, maar de uitvoering
daarvan wel anders willen regelen dan de laatste jaren gebruikelijk was.
Betekent dat dat het geen zin meer heeft om met een goed idee bij het bestuur langs te komen?
Nee, in tegendeel. Je kunt er alleen niet meer vanuit gaan dat je goede idee per definitie in de ALV
behandeld wordt. Dat kan alleen wanneer je vijf andere leden mee laat tekenen. Dan is het bestuur
gehouden aan een behandeling in de ALV. Maar maak je geen zorgen, wanneer je idee door het
bestuur als belangrijk gezien wordt, dan kan het bestuur altijd beslissen het in de ALV te agenderen.
De bestuursleden tekenen dan als het ware mee. We
zullen hier vanaf 2015 streng in zijn om de leden in
de gelegenheid te stellen om aan de hand van een zo
compleet mogelijke ALV-agenda een beslissing te
nemen over hun aanwezigheid.

Foto: Christian Geister
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ROOSTER VAN AFTREDEN
Jaar
2013
2013
2013
2012
2011
2011
2010
2009
2008
2006
2006
2005
2004
2004
2003
2002
2000
1999
1998
1997

Functie
Hand- en spandiensten
Hand- en spandiensten
Financien
PR, web
PR
Algemeen
secretariaat, web,
Vrachtbrief
Web
Wedstrijdleider
Voorzitter
Algemeen secretariaat
PR
Web
Algemeen secretariaat
ZVC / Vrachtbrief
Algemeen secretariaat
Wedstrijdleider
Algemeen secretariaat
Wedstrijd secretariaat,
web, Vrachtbrief
Financien, jubileum
PR

Naam
Jelle de Jong
Letty Swart
Laurens Sinaasappel
Willem Plet
Ton Krom
Karine Rodenburg

Opgevolgd

Afgetreden

Letty Swart
Gerrit Boonen

2012

Marga Swaans
Craig Youell
Hugo van Aalderen
Arjen Mintjes
Pieter Apeldoorn
Marga Swaans
Lambert Swaans
Dirk Bruin

Aftredend/herkiesbaar
2016
2016
2016
2015
2014
2014

Hanneke Deenen
Jantien Milders-Lubbert
Hugo van Aalderen
Marga Swaans
Gerrit Boonen
Craiq Youell
Pieter Apeldoorn
Dirk Bruin
Dirk Bruin
Hugo van Aalderen
Anne-Marie Schuurmans
Mariken van Nimwegen

2010
2006
2009
Anne-Marie Schuurmans 2009
Leo Versloot
2008
Ronnie Jongert
2003
IJsbrand Zwart

2002, 2005, 2008, 2011,

Letty Swart
Marga Swaans

Yvonne van Scheijen
Cocky Schuddeboom

2001, 2004, 2007, 2010, 2013
2000, 2003, 2006

2011

Foto: Stichting Zeilvaart Warmond
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2006

2012,
2011,
2009,
2009,
2008,
2006,
2006,
2005,

2013
2015
2014
2012
2012
2011
2007
2009
2009
2008
2003
2014

STRONTRACEN MET JE KINDEREN
Deel 2 door Joost H. Halbertsma

De Vier Gebroeders

Strontracen met De Vier Gebroeders
en twee zonen
Vanaf najaar 1976 woonde ik op kamers in
Groningen en behalve studeren stond ik
regelmatig verlekkerd te kijken aan de
Noorderhaven; daar lagen bolschepen, tjalken,
klippers en zelfs een koftjalk. Wat zou het
mooi zijn om op zo’n schip te wonen…
Eind ’78 kwam een droom uit en ging ik op
De Vier Gebroeders wonen. Niet lang daarna
kwam Lisette ook aan boord. Het was klein,
het was primitief (geen water, geen gas noch
stroom van de wal), maar mooi was het wel.
Gezellig midden in de stad liggen en in de
zomermaanden scharrelen op het Wad met
vrienden en later ook met betalende gasten
(dat kon toen nog wat makkelijker dan nu).
Dat we in 1987 alweer op de wal woonden
heeft zoon Eelke - geboren mei ’87- wel
betreurd; hij was liever op het schip geboren.
Ach, het scheelde niet veel; hij was nog maar
6-7 week oud en hij voer al mee naar Berlijn.
In de jaren ’80 en ’90 deed ik met vrienden
een achttal keren mee aan de Strontrace.
Daarna jaren niet, totdat het in 2005 weer
begon te kriebelen; en zou het niet mooi zijn
om als vader en zoon nog een keer de
Strontrace te varen?
En ja, dat het een belevenis is om samen met
de volgende generatie zo’n tocht als de
Strontrace te doen, dat kan ik nu zeer beamen.

Afgelopen herfst voeren we weer mee; Eelke,
die nu zelf op ‘De Vier Gebroeders’ woont,
inmiddels als schipper. Zijn jongere broer
Riemer (die op zijn twaalfde al mee voer met
de Beurt) ging voor het eerst mee.
Het is absoluut een extra dimensie en prachtig
om te zien hoe de jonge garde zich snel het
bomen en jagen eigen maakt. En voortdurend
bezig is met de schootvoering, het trimmen en
al wat nodig is om goed en veilig te varen.
Natuurlijk gaat het er bij de Strontrace om om
zo snel mogelijk van Workum – Warmond
v.v. te komen, maar de strijd tegen
wedstrijdskûtsjes winnen we nooit. Maar ook
voor ons is het natuurlijk kicken om met een
paar mooie slagen de Kaag over te komen en
nog net een brugopening te halen met een
jaagploeg die zo hard getrokken heeft dat het
ze zwart voor ogen ziet. En op de terugweg
‘beloond’ worden met 35 knoop bakstag wind
en het Markermeer over te bruisen met een
snor tot aan de stuiten!
En dat alles is nog specialer als je dat kunt
doen met je eigen jongens (of meiden) mee
aan boord. Dat is, om Maarten van
Roozendaal te citeren: “om te janken zo
mooi”.
Joost H. Halbertsma

In het midden: Joost, Eelke en Riemer Halbertsma,
Foto: Stichting Zeilvaart Warmond
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DE SPULLENBANK
Handig en drempelverlagend
We zijn op de goede weg. De afgelopen
Strontrace hebben we veel nieuwe deelnemers
gehad. Maar de stront past het beroemde credo
van Johan Cruijf:
“Elk voordeel hep zun nadeel”
Alle enthousiastelingen die het afgelopen jaar
voor tweederde meegingen, moeten het
komend jaar voor de prijs van een hele aan
boord. Dat leidt tot een overschot. Maar
wanneer deze mensen zelf met een schip
komen, dan groeit het deelnemersveld
uiteindelijk structureel. En dat wilden we nu
juist.
Alleen..... inschrijven met een nieuw schip is
niet alleen maar feest. Waar je normaal met
twee vaarbomen al aardig op streek bent, is het
voor de Strontrace niet gek om er vijf tot acht
aan boord te hebben. Jaaglijnen, ballast,
hesjes, geheime wapens. De garderobe moet
soms flink worden uitgebreid. En dat kost tijd
en geld.
Daarom willen we starten met een
‘spullenbank’ voor de Stront en de Beurt.
(oud)Deelnemers die spullen over hebben die
ze willen uitlenen worden verzocht dit te
melden bij de wedstrijdsecretaris (Mariken).
Nieuwe deelnemers die voor het komende jaar
verlegen zitten om materialen worden ook
verzocht dit te melden. Wij gaan dan proberen
vraag en aanbod bij elkaar te brengen en
daarmee de drempel voor inschrijven te
verlagen.
Maar bij een bank hoort ook een bankgebouw.
En ook dat hebben we gevonden! Cornelie is
bereid om een deel van een loods in Workum
af te staan waar de spullenbankspullen
desgewenst kunnen worden opgeslagen. Dus
heb jij nog 25 vaarbomen, maar liggen ze
verschrikkelijk in de weg? Dan kun je ze
opslaan in de spullenbank, onder de
voorwaarde dat ze beschikbaar komen aan de
deelnemers. Het bestuur verzorgt de
distributie.

Het begin is al gemaakt. We hebben 6 ton
klinkers voor ballast in de kluis.
De spullenbank wordt daarmee een
coöperatieve bank zonder winstoogmerk en
zonder speculatieve ambities. Maar wel een
fijne bank, die je even kan bellen om te
informeren of er nog vijf jagershesjes, 100
meter lijn, of een halfwindertje voor je
beschikbaar is. Er is nog maar één ding nodig.
BEL MARIKEN WANNEER JE NOG
SPULLEN HEBT DIE JE NIET MEER
GEBRUIKT EN WAAR ANDERE
DEELNEMERS ENORM VEEL PLEZIER
AAN KUNNEN BELEVEN.
DOEN!!!

Inschrijvingen 2014
Tot dusver hebben de volgende mensen zich
ingeschreven:
Lichte Stront
1.
Ulbe Zwaga Kees Hermsen
2.
Geertje Rosa Jasper Kleine
3.
Eelkje II
Klaas Jan Koopmans
4.
Engelina Smeltekop Rinze Herrema
Zware Stront
1.
Willem Jacob Tsjerk Willem Hoekstra
Dubbele stronttocht (geen penning)
Beurtveer
1. Dankbaarheid Dirk Bruin
2. De Arend
Michiel Goeman
3. Lutgerdina
Mark Muller
Sta je hier nog niet bij? Meld je aan, het kan al
weer!!
De inschrijving is definitief wanneer het
inschrijfgeld à €75,- is ontvangen door de
vereniging.
De volgorde van ontvangst van betaling
bepaalt de volgorde van inschrijving.
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LIDMAATSCHAP

€ 25 per jaar
rekening 10 35 93 861
t.a.v. Zeilende Beurt- en Strontvaart, RABO-bank Zaanstreek, kantoor
Wormerveer
penningmeester@zeilvracht.nl

BESTUUR V ERENIGING ZEILVRACHT
Hugo van Aalderen
Mariken van Nimwegen
Karine Rodenburg
Letty Swart
Laurens Sinaasappel
Ton Krom
Willem Plet
Jelle de Jong
Hanneke Deenen

voorzitter
wedstrijdsecretariaat
algemeen secretariaat, website
hand- en spandiensten
penningmeester
jongerenproject, hand- en spandiensten
pers & PR, sociale media, website
reglementen en journaals
website

WEDSTRIJDDATA
41 e editie:

13 t/m 17 oktober 2014

LEDENVERGADERINGEN
Algemene ledenvergadering: 7 maart 2014 Enkhuizen

SOCIALE MEDIA
www.zeilvracht.nl
www.facebook.com/VerenigingZeilvracht
@Beurtveer en @Strontrace

Foto: Christian Geister
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06 - 50 54 88 55
030 - 262 55 73
0517 - 433 996
075 - 621 26 67
06 - 21 50 63 36
06 - 13 24 13 12
06 - 17 96 50 96
06 - 22 98 70 75
06 – 44 99 22 86

Afzender:
Vereniging Zeilvracht
m.s. “de Vermaak”
Vechtdijk 400 a.b.
3563 MA Utrecht

Geef svp je (vernieuwde) e-mailadres door aan info@zeilvracht.nl

