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VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER

Hugo van Aalderen

Beste leden,
Nog nooit zaten wij ‘op de hei’ met ons
bestuur.
Vaak in Friesland of in het oude veengebied,
Limburg en zelfs de Belgische Ardennen
deden we weleens aan, maar hei? Nee, nooit.
Toch gaan wij als bestuur elk voorjaar een
weekend ‘de hei’ op om eens uitgebreid stil te
staan bij dingen die ons als vereniging bezig
houden. En ik verbeeld me dat iedereen wel
begrijpt wat we daar doen.
Maar goed, wij gingen ‘de hei’ op om te
praten over Huishoudelijk Reglement, track en
trace, prijzenstelsels en wat dies meer zij.
Maar ook om ons eens af te vragen hoe het nu
eigenlijk gaat. Met ons, met de vereniging,
met de Zeilende Vrachtvaart en met de vier
honden die de vergadering bijwoonden en die,
evenals de drie katten, een heel andere agenda
bleken te hebben…
Maar alle gekheid op een stokje. Degenen van
jullie die de vorige algemene ledenvergadering
bijwoonden, zullen het zich nog wel
herinneren.….. commotie!
Commotie die we als bestuur voor een groot
deel zelf veroorzaakte. We vonden toen dat er
een aantal zaken niet goed meer liepen. We
waren steeds meer tijd kwijt aan klein leed.
We kwamen niet echt meer toe aan de

belangrijke beslissingen en de sfeer, binnen en
buiten het bestuur begon daar onder te lijden.
Ik herinner me serieuze woorden van onze
kant, stiltes in de zaal, overleg in de gang,
stemmingen over zaken die wij als bestuur niet
wilden en jullie als leden wel, kortom gedoe.
Uiteindelijk waren we als voltallig bestuur
duidelijk. Wij wilden dingen veranderen, we
wilden daarbij ook de hand in eigen boezem
steken, maar we wilden daarbij ook
medewerking en loyaliteit van de leden.
En anders? Anders zouden we ermee stoppen.
We wilden, kortom, de harmonie weer terug.
Dat was vorig jaar. En nu? Hoe is het vergaan
sindsdien?
In eerste instantie hebben we de hardware
aangepast. We hebben de reglementen in
handen gegeven van commissies die daarvoor
vooraf veel werk verzetten. We hopen
daarmee meer inbreng van de leden te krijgen,
meer duidelijkheid en meer ruimte op de ALV.
Dat lijkt te lukken op dit moment. In maart zal
moeten blijken of het naar tevredenheid werkt,
maar er is een pakket uitgewerkte voorstellen
in voorbereiding.
En de software blijft soft. Er is geen hard
criterium voor harmonie of goede sfeer. Het is
een gevoel dat we delen en waarvan we iets
vinden. En als de afgelopen wedstrijden daar
wat over zeggen, dan zijn we op de goede
weg. Maar ook daarbuiten ‘voelt’ het niet
slecht. Sommige leden spraken ons erop aan,
anderen niet, maar lieten anderszins blijken
dat het plezier uiteindelijk bij iedereen voorop
staat.
En dat voelt goed, zo soft als het is.
We gaan dus verder op de ingeslagen weg.
Met oud en nieuw enthousiasme. De winter is
niet geweest en toch bijna over (over soft
gesproken).
De ALV is op 6 maart in Harlingen.
Onthoud die datum en kom! Meer info vind je
in deze Vrachtbrief. Tot dan
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ALGEMENE LEDEN VERGADERING 6 MAART 2015

Maritieme Academie aan de Almenumerweg 1 te Harlingen
19.45 uur inloop, 20.00 uur beginnen
AGENDA
1. Opening
2. Ingekomen post/mededelingen bestuur
3. Notulen vorige ALV
4. Voorstel huishoudelijk reglement (wordt nagezonden)
5. Beleidsevaluatie (presentatie)
6. Reglementen: inhoudelijke voorstellen tot wijziging (wordt nagezonden)
7. Bestuurssamenstelling
8. Financieel verslag 2014
9. Benoemingen:
• Kascommissie 2015
10. Rondvraag en sluiting

Concept Notulen algemene ledenvergadering
Vrijdag 7 maart 2014 20.00 uur Enkhuizer Zeevaartschool
Aanwezige Leden: Marga Swaans, Rudolf Le Poole, Reid & Cornelie, Pieter Apeldoorn, Niels
Dekker, Jan Dekker, Gerrit Jan de Vos, Remy de Boer, Jorrit Jouwsma, Tsjerk Hoekstra, Rinze
Herrema, Jan Verjaal, Jeroen Weijts, Eric Swaans, Patric Booi, Klaas Jan Koopmans, Tjaard Valk,
Jelte Toxopeus, Jantien Milders Lubbert, Antoon de Vroomen, Henk Keijzer, P.J. Tjoelker, Bastiaan
Krom
Aanwezige Bestuursleden: Hugo van Aalderen (voorzitter), Mariken van Nimwegen, Ton Krom,
Laurens Sinaasappel, Letty Swart, Jelle de Jong, Willem Plet (notulist)
Afwezig (en afgemeld): Bertil Vermeulen, Paul Velthuis, Jan Willem Tetteroo, Hanneke Deen, Finy
Teitsma, Peter Stokroos, Jodi Apeldoorn en Craig, Joost Halbertsma, Jeroen Alders, Cees Dekker en
Karine, Rob Ligtenberg, Sjak Romijn, Thewis Hobma, Anne de Bourgraaf, Eelke Halbertsma,
Martijn Ras, Frits Lammers, Gerrit Boonen,
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. GPS / AIS evalueren
8. Reglementen: inhoudelijke voorstellen tot wijziging
9. Bestuurssamenstelling
10. Financieel verslag 2012/2013
11. Benoemingen:
Kascommissie 2014
Wedstrijdleider (wordt afh. van de vergadering door het bestuur benoemd)
12. Rondvraag en sluiting
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1. Opening
2. Ingekomen post/mededelingen bestuur
a. Pieter Apeldoorn, Rinze Herrema en Klaas Jan Koopmans; alle voorstellen inbrengen
b. Joost Halbertsma; goede selectie, niet eindeloos herhalen
c. Rob Ligtenberg; reglementvoorstel (2015)
d. Patric Booi; reglementvoorstel (2015)
e. Jodi Apeldoorn; correcties op omschrijvingen reglement, eens met beurtvoorstellen en GPS
en AIS evalueren op ALV
f. Jeroen Alders; correctie op notulen ALV vorig jaar
g. Reid en Cornelie; spullenbank in een schuur, het naast gelegen tolhuis is te huur
#Hugo: Zijn jullie het er als leden mee eens dat het bestuur bepaalt wat er vanavond besproken
wordt? Voorstel om de vorm van de ALV meer op de hoofdlijnen van de vereniging in te laten gaan
in plaats van (alsmaar terugkerende) details.
#leden: er is geen overeenstemming onder de leden. Er wordt een voorstel gemaakt om weer naar
twee ALV’s te gaan. Anderen zijn het er mee eens, maar vinden dat de ingestuurde stukken vandaag
wel besproken moeten worden.
#Mariken: voelt zich vaker een uitvoerend orgaan in plaats van een sturend persoon binnen de
vereniging. Zij ervaart minder plezier in de uitvoering van haar taak daardoor.
Stemming: Zijn jullie het er als leden mee eens dat het bestuur vanavond bepaalt water
besproken wordt? Voor: 10 tegen: 11
Bestuur gaat in conclaaf: Er lijkt onvoldoende draagkracht onder de leden. We gaan door met de
agenda en brengen dit punt later op de avond nog naar voren.
3. Notulen 16 november 2013
Correctie voor het verslag door Jeroen Alders ingediend;
bij punt 9 ‘Rondvraag’.Er staat geschreven:
Jeroen: de Ringvaart waar we varen is van RWS, de oevers van het Hoogheemraadschap.
Dit is niet helemaal correct. Het is namelijk zo:
De vaarweg van de Ringvaart van de Haarlemmermeer is in beheer bij de Provincie Noord-Holland
(PNH). De oever aan de binnenzijde (de polderkant) is in beheer bij het Hoogheemraadschap van
Rijnland. De oevers aan de buitenzijde zijn in beheer bij gemeenten en particulieren (en om daar
achter te komen kan je beter maar een abonnementje nemen bij het Kadaster).
Bruggen zijn in beheer en worden bediend door Provincie maar ook door gemeenten. Zo is de
Hillegommerbrug een gemeentebrug (plus bediening) maar is de Elsbroekerbrug nabij Hillegom een
provinciale brug die wordt bediend door de PNH vanaf de Cruquiusbrug.
Verder geen opmerkingen: het verslag is goedgekeurd.
4. Evaluatie Jubileum/Wedstrijdweek
#Hugo: Laten we de Jubileumcommissie bedanken. Applaus.
#Letty: Ze had meer mensen verwacht in de tent. Ze onderkent dat de timing niet optimaal was.
Schepen kwamen nog binnen. Wat hadden de huidige leden eraan? Is er behoefte aan zo’n feest? De
jubileumvlag was te laat klaar en was mede daardoor te weinig zichtbaar.
#Jelte: Er was veel positieve respons onder oud-leden
#lid: ‘We komen voor een wedstrijd, niet voor een feest’
#Pieter: De geluidsinstallatie was voor zo’n grote tent en dit publiek veel te klein; investeren in een
beter geluidssysteem volgende keer. Hij vraagt zich af of de jubileum ook voor nieuwelingen was
bedoeld?
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#lid: de algemene interactie tussen oude en nieuwe leden, deelnemers en bezoekers was goed.
Feestvierders gingen ook veel vanuit de tent naar de schepen; dus er was veel beweging.
# lid: het feest zelf was goed, maar de kwaliteit en de kwantiteit van de communicatie van te voren
en tijdens het feest liet te wensen over.
5. Rondje suggesties voor een nieuwe ‘In Dubio’
#Hugo: Er komt een eind aan jaren lang gratis gebruik van een fantastisch wedstrijdschip. Een
alternatief zal heel lastig zijn; betaald dan wel onbetaald.
#Bas: luxemotor ‘Lambordine’
#lid: vraag één van de IFKS volgschepen
#Jorrit: ‘Vrouwe Niske’ of ‘Oude Piet’
#Tjerk: plaats oproep onder bruine vloot schepen (facebook), waterscouting wachtschepen
# lid: Ik ga Jelle Talsma bellen
6. Voorstel ALV Nieuwe Stijl
#Hugo: We willen de besluitvorming anders gaan structureren waardoor we als vereniging meer
daadkracht krijgen en op een hoger niveau onze doelen kunnen nastreven. (zie ingestuurde stukken)
#Pieter: Hij vindt het goed dat we hierdoor verder vooruit zouden gaan kunnen kijken, maar vindt dat
door beter gebruik van e-mail er meer beslismomenten naar de leden toe gestuurd kunnen worden
door het jaar heen; spreiding van beslismomenten, de echt belangrijke zaken overlatende voor de
ALV. Hij vindt dat uiteindelijk niet een reglementencommissie of het bestuur beslist, maar de ALV
#Rinze: Het bestuur moet meer willen delegeren. De leden ergeren zich aan onhandige
communicatie, terwijl het bestuur zich ergert aan de manier van vergaderen. Er moet met goede
communicatie meer gedelegeerd worden in plaats van geregeerd.
#Tjaard: Er moet een werkgroep komen voor het reglement en het huishoudelijk reglement moet
worden aangepast.
#Jelte:de commissies moeten voor de alv een stemadvies uitbrengen en dan is er in de alv uiteindelijk
alleen nog maar een stemming zonder eindeloze discussies
#Jantien: We hebben een goed reglement, waarom moet dat toch ieder jaar gewijzigd worden?
#Remy: Reglement moet ieder jaar aangepast kunnen worden want we komen onszelf in iedere
wedstrijd weer tegen. Sommige zaken moeten gedetailleerd of gecorrigeerd kunnen worden.
#Bas: Waarom leggen we niet meer verantwoordelijkheid bij de commissies en minder bij het
bestuur, dat is immers al onderdeel van het voorstel van agendapunt 2.
#Jeroen: Klopt de tijdsvolgorde waarin het bestuur dit nu voorlegt? Immers, de alv is slecht in
formuleren, maar wel goed in stemmen.
#Hugo: er wordt te vaak over tekst in plaats van uitgangspunten gestemd
#Mariken: dit is de hel
#Rudolph: teksten moeten niet ad hoc worden aangepast tijdens een alv
#Reid: Hij staat op en wandelt wat tussen de linies door
#Eric: reglementencommissies zou voorstellen moeten doen en zich over de formulering moeten
buigen
#Jelte: Dit voorstel is een aantasting van de democratische structuur van de vereniging, want de
reglementencommissie is een afspiegeling van de leden
#lid: leden moeten meerdere jaren in de commissie zitten.
#Hugo: we gaan werken aan een voorstel. Voorbeelden: Tijdens een tweede schippersvergadering na
de wedstrijden wordt de reglementencommissie benoemd. Voorstellen kunnen na de wedstrijd tot 1
januari ingestuurd worden. Vervolgens buigt de commissie zich erover om er uiteindelijk tijdens de
ALV in maart over te stemmen. Dit zou de procedure moeten worden tenzij een voorstel met 5 leden
wordt gedaan (5 handtekeningen); dan is de laatst mogelijk instuurmogelijkheid 1 maand voor de
ALV. De indiener van het voorstel moet dan wel op de ALV aanwezig zijn.
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#Tsjerk: de reglementencommissie moet niet tijdens de 2e schippersvergadering vastgesteld worden,
want dan is er nog te veel emotie in het spel.
#Hugo: de tweede schippersvergadering is wel een goed moment; want erna zijn er geen
contactmomenten meer en wordt het erg lastig een commissie samen te stellen.
#lid: kan de reglementencommissie niet in de ALV benoemd worden?
#Bas; tijdens de tweede schippersvergadering ben ik al dronken.
#Hugo: hoe we dit gaan regelen gaan we met behulp van het huishoudelijk reglement bepalen.
#Rudolph: stel eenmalig de commissie samen. Vervolgens valt er ieder jaar eentje af en komt er ieder
jaar eentje bij. Samenstelling; 3 leden en 1 bestuurslid
#Jorrit: er zou een regeling moeten zijn waardoor het reglement voor de wedstrijd aangepast zou
kunnen worden; iets met harde en zachte eisen.
#Rinze: kijk naar IFKS: daar hebben ze scheepsuitrusting en wedstrijdreglement; simpel
#Mariken: deelnemers krijgen al : 3 documenten: huishoudelijk reglement, wedstrijd reglement en
tekst en bijlage
#Tsjerk: de reglementencommissie moet de ruimte krijgen om verder na te denken dan de regeltjes
die er al zijn.
#Hugo: besluitvorming moet anders: 1 keer per twee jaar de reglementen aanpassen. Commissies
krijgen dik mandaat; er komt een werkgroep
peiling: tegen: 0, voor: iedereen is voor
mensen die zich gaan bezighouden met de samenstelling van het huishoudelijk reglement: Rinze
Herrema, Jorrit Jouwsma, Tjaard Valk, Gerrit-Jan de Vos.
stemming: op welk moment wordt de reglementencommissie samengesteld?
tijdens de 2 e schippersvergadering: 13
op de ALV: 6
#hugo: deze uitslag is geen beslissing; het is een raad aan de werkgroep HR.
7. GPS / AIS evalueren
Voor de strontrace is het verbod vorig jaar per abuis in het zog van het beurtveer uit het reglement
gehaald. Het beurtveer kent geen verbod meer maar wel moet zij aangeven of zij met dan wel zonder
heeft gevaren en er is een prijs voor in het leven geroepen.
We zouden dit jaar het gebruik van deze middelen evalueren.
#Remy: Het zou jammer zijn als het electronische gebruik zou doorschieten.
#lid: helft van het beurtveer navigeert zonder elektronische hulpmiddelen.
#lid: het maakt voor je plek in het klassement geen flikker uit of je met elektronische hulpmiddelen
navigeert
#Jorrit: De winnaar van de navigatieprijs krijgt een gps
#Jelte: het zeilen gaat het ons niet om. Het gaat juist om de manoeuvres in de havens en de navigatie;
dus handhaven die prijs.
8. Reglementen: inhoudelijke voorstellen tot wijziging
Algemeen
1.havenmeester en wedstrijdleider worden door bestuur benoemd.
tegen: 0, voor 19
Beurtveer
Remy licht het werk van de reglementenCIE toe.
Jullie hebben een volledig reglement gekregen voorzien van 114 opmerkingen. Zijn hier nog vragen
over? Zo nee dan nemen we deze in zijn geheel aan.
Verder hebben we nog een aantal discussie stukken
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1. aanpassing finishprocedure Durgerdam (buiten IJ)
2. HR scheiden van Wedstrijdreglement
3. verrekening sluistijden
worden onder mandaat)
4. reglementswijziging art 2.2.5.
5. lichte en zware gebieden

11 voor en 0 tegen
is agendapunt geworden
8 voor en 1 tegen (moet nog uitgewerkt
7 voor en 1 tegen
15 voor en 0 tegen

Strontrace
1. terugkeer verbod op elektronische navigatiemiddelen in de strontrace
12 voor en 0 tegen
2. stront mag elkaar inhalen pas na de afgemeerde beurt inhalen
13 voor
3. IJ en Noordzeekanaal moeten in de wedstrijd vallen, behalve de tijd.
organisatie komt in gevaar; dat moet voorkomen worden
Rudolph: anders formuleren: ook daar mag BPR niet worden verbroken
14 voor en 1 tegen
9. Bestuurssamenstelling
Termijn Ton Krom wordt verlengd.
Karine (algemeen secretariaat) blijft maar wellicht niet voor de gestelde 3 jaar
Hugo geeft aan dat laatste termijn nu komt.
Mariken geeft aan laatste termijn in te gaan.
10. Financieel jaaroverzicht
computercrash bij Laurens. Als het overzicht niet akkoord is, dan moet kas commissie bij elkaar
komen.
1 tegen, 8 mensen voor…
excuses naar leden toe van Hugo
kascommissie: Finy Teitsma blijft, Tjaard Valk eruit. Pieter Apeldoorn komt erin.
11. Ingezonden reglementwijzigingsvoorstellen voor de stront moeten volgens de vergadering toch
ter stemming worden voorgedragen
#Pieter Apeldoorn:
kruiphoogte zware klasse even hoog als het hoogste schip
5 voor en 13 tegen
#Klaas Jan Koopmans:
regel dat er SB wal gehouden moet worden in Krabbersgat.
BPR is regelend recht, geen dwingend recht.
voorstel ingetrokken; moet in de commissie besproken worden
#Bas Krom: voorstel verandering in lotingsysteem
9 voor en 6 tegen
#Rinze: vrouwen 2/3
6 voor en 11 tegen
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12. Rondvraag:
#Pieter: prijsuitreiking: sfeer deugt niet. Het duurt te lang. #Hugo: Het heeft de volle aandacht van
het bestuur we denken zelfs na om het in de haven te gaan doen.
#Pieter: voorstel Beurtveer: ook viskotter mee laten doen aan de Beurt.
#Hugo: bestuur gaat er naar kijken, maar niet voor dit individuele geval. Statuten en reglement
spreken elkaar tegen in het wel of niet toelaten van zijn schip. Reglement moet dus veranderd
worden als je het toelaat.
#Jorrit: als er minder dan de maximaal toegestane 20 schepen zijn, dan is hij voor dispensatie
verlenen, dan komen we Pieter tegemoet en hebben we tijd om er over na te denken.
#Pieter: wilt dat alv zich er over uit spreekt.
#Peiling: advies van de leden aan het bestuur om positief te adviseren voor dispensatie.
voor: 14
tegen 2
#Pieter: bedankt de leden voor het handje opsteken
#Stichting Zeilvaart Warmond bij monde van Anton de Vroomen; er zijn herinneringsmedailles van
40 e keer in Warmond gemaakt. Deze waren helaas te laat geleverd om ze in de theekoepel uit te
reiken en daarom heeft hij ze nu mee genomen en worden ze uitgedeeld aan de aanwezigen. Een
aantal leden is bereid om ze persoonlijk bij niet aanwezige deelnemers langs te brengen. Bedank aan
Stichting Zeilvaart Warmond.

Inschrijvingen 2015
Tot dusver hebben de volgende mensen zich
ingeschreven;
Lichte Stront
1. Verwisseling
2. Nijverheid

Bas Krom
Eelke Boersma

Zware Stront
1. Willem Jacob

Tsjerk Willem Hoekstra

Dubbele stronttocht (geen penning)
Beurtveer
1. Nicolaas Mulerius
2. Hoge Wier

??
Sacha Emmerik

Sta je hier nog niet bij? Meld je aan, het kan al weer!!
Foto: Willem Plet
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.
Met vriendelijke groet,
Mariken van Nimwegen
info@zelvracht.nl

Vrachtbrief 73 - februari 2015

8

ROOSTER VAN AFTREDEN BESTUUR EN WEDSTRIJDLEIDER VERENIGING ZEILVRACHT
Jaar aantreden
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
Financiën
PR, web
Jongeren
Algemeen secretariaat,
web, Vrachtbrief
Web
Wedstrijdleider
Voorzitter
Algemeen secretariaat
PR
Web
Algemeen secretariaat
ZVC / Vrachtbrief
Algemeen secretariaat
Wedstrijdleider
Algemeen secretariaat
Wedstrijd secretariaat,
Vrachtbrief
Financiën, jubileum
PR

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

Opvolger van

Jaar aftreden
2015

Letty Swart
Gerrit Boonen

2015
2016

Marga Swaans

2015

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

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

2015

Letty Swart
Marga Swaans

Yvonne van Scheijen
Cocky Schuddeboom

2013
2006

2011
2011
2010
2006
2009
Anne-Marie Schuurmans 2009
Leo Versloot
2008
Ronnie Jongert
2003
IJsbrand Zwart
2016
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Aftredend/herkiesbaar
2016
2016
2016
2015, 2018
2014, 2017
2014, 2017
2013, 2016
2012, 2015
2011, 2014, 2017
2009, 2012
2009, 2012
2008, 2011
2007
2006, 2009
2006, 2009
2005, 2008
2003
2002, 2005, 2008, 2011,
2014, 2017
2001, 2004, 2007, 2010, 2013
2000, 2003, 2006

CONCEPT JAARREKENING VERENIGING ZEILVRACHT 2014
Res ultaatre k ening
Wedstrijden

Begroting 2014

We rk e lijk 2014

Kos te n Opbre ngs t

Kos te n Opbre ngs t

Begroting 2015
Kos ten Opbrengst

2.500

2.523

Af schrijving trackers

500

500

444

Af schrijving mutsen etc

400

400

400

2.750

2.291

Website

340

676

500

Jaarvergaderingen

250

95

125

1.000

749

1.000

Representatie

25

553

100

Contributies en abo´s

50
150

193

200

75

158

150

Af schrijven dubieuze debiteur
Feest

250

Notariskosten
Secretariaat

Reiskosten
Bankkosten

2.500

2.500

0

25

contributies

4.500

4.815

4.800

inschrijf gelden

2.400

2.325

2.400

715

725

725

90

46

40

subsidies ZV C/donatie
Rentespaarrek. 2013/14
Verkoop vlaggen ZVC
Verkoop
Totaal

70
8.040

Resultaat

Balans
Inventaris

7.775

30
8.388

-265

-447

Balans 31-12-2013

Balans 31-12-2014

De bet

De be t

Credit

Cre dit

0

inkoop mutsen

200

Inkoop vlaggen stront

160

80

Inkoop gele hesjes

440

220

Trackers

944

444

Beeldscherm

7.941

100

0

betaalrekening bank

3.157

674

spaarrekening bank

6.103

6.149

kas

1.785

582

debiteuren contr. 2009
debiteuren contr. 2011

25

debiteuren contr. 2012

200

debiteuren contr. 2013

1.375

150

reeds ontvangen contr 2014

225

reeds ontvangen contr 2015

25

reeds ontvangen inschrijf geld

75

crediteuren f eest

300

4.496

crediteuren w edstrijd

431

crediteuren reiskosten

153

crediteuren w ebsite

115

crediteuren secretariaat

250

42

kapitaal
totaal

575

8.827
14.389

14.389

8.424
8.974
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7.944

7.965
21

Aantal leden
31-12-2013
192
31-12-2014
192

niet betaald
6
23

betaald
183
169

geroyeerd
3

Notaris met een nat hart gezocht
Achter de schermen wordt er dor velen hard gewerkt aan een Huishoudelijk Reglement, aan de
voorstellen voor de ALV, aan de wedstrijd reglementen en aan meer.
En van werken, komt werken, ook bij Zeilvracht. Na jaren van een betrekkelijk slapend bestaan
hebben de Verenigingsstatuten de afgelopen tijd weer onze volle aandacht gehad. Bij het opstellen
van een Huishoudelijk Reglement bleek het handig om –ter voorkoming van dubbelingen en hiatende statuten nog eens goed door te pluizen.
En wat ontdekten wij? Een goede afstofbeurt zou geen kwaad kunnen.
De statuten zijn qua taalgebruik en qua inhoud niet altijd meer up to date. Grote inhoudelijke
wijzigingen hebben we niet op het oog, maar het staat chic wanneer met een grote schoonmaak ook
dit hoekje van de vereniging er weer fris en fleurig bij staat.
En nu doen we in de vereniging bijna alles zelf. Daar zijn we trots op en dat kost weinig geld. Maar
statuten afstoffen...... dat kan alleen een notaris.
Daarom de vraag; Kent iemand van ons een notaris die deze klus voor dankbaarheid, een fijne fles en
een goed gevoel zou willen klaren. Is je broer notaris? Of ken je er nog een die bij je in het krijt
staat? Wij vereffenen deze rekening graag. Laat het ons weten! Dank.

Foto: Willem Plet
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Uitslag Beurtveer opdracht 2014
Deze hadden jullie nog tegoed.
1e prijs
2e prijs
3e prijs

Verwondering
Lutgerdina
Pallieter

pentekeningen van scheepstermen
roze olifant
onderhoudsbeestjes
Foto’s: Willem Plet
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Overige inzendingen
Helaas hebben we niet van alle inzendingen een foto.
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En nog enkele details…..
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WISSELING VAN PENNINGMEESTERSCHAP
Na mijn laatste Beurtveer met de Johanna Engelina werd ik door het bestuur gevraagd of ik hun
gelederen wilde versterken. Zeer vereerd door deze vraag zei ik meteen: “ja”.
Beste leden met dit schrijven wil ik graag melden dat ik zal terugtreden als penningmeester. Gebrek
aan tijd heeft er voor gezorgd dat ik niet die tijd voor het penningmeesterschap vrij kon maken om
mijn taken uit te voeren.
Ik kan hier nu natuurlijk een heel epistel aan deze mislukte missie wijden maar liever haal ik
Elsschot aan die 100 jaar geleden in ‘Het Huwelijk’ schreef: “want tussen droom en daad staan
wetten in de weg en praktische bezwaren, en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren,
en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat.”
Die wetten waren de praktijk en de praktische bezwaren kwamen voort uit de dagelijkse
beslommeringen van het leven op de wal. De weemoedigheid waren de beloftes dat het allemaal wel
in orde zou komen tegen beter weten in. Alleen slapen gaan resulteerde in slapeloze nachten hoe
alles op tijd af te krijgen.
Gelukkig hebben Hugo, Karine en Letty vorig jaar de administratie weer overgenomen en hoewel
Letty plechtig beloofd had het penningmeesterschap neer te leggen heeft zij in feite afgelopen jaar
alle taken weer op zich genomen. Met een geweldig resultaat, niet alleen is de boekhouding weer op
orde, maar ook heeft zij er in haar eentje voor gezorgd dat we nog maar 26 wanbetalers hebben.
Maar nu is het dan echt zover na deze ‘stuiptrekking’ gaat ze het penningmeesterschap echt
overdragen en daarna neerleggen. Gelukkig heeft Finy Teitsma zich beschikbaar gesteld als nieuwe
penningmeester. Tijdens de ALV zal zij zich dan ook verkiesbaar stellen als penningmeester. Finy
heeft als bemanningslid van de Lutgerdina al vaak meegevaren en voor andere besturen deze klus
ook al geklaard.
Als de vergadering het goed keurt stel ik mij graag weer herkiesbaar als PR medewerker want het
werk voor Zeilvracht wil ik in een iets minder zware functie graag blijven voortzetten.
Laurens Sinaasappel

Enkhuizen als extra haven in het Beurtveer?
Peiling
Het bestuur vraagt zich af wat de leden vinden van het
idee om de haven van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen
weer bij het Beurtveer te betrekken vanaf 2015. In welke
vorm - verplicht of facultatief- hebben we daarbij nog
even in het midden gelaten. We wilden alleen de
algemene stemming peilen over dit idee....
Via een mailbericht met deze link hebben de leden kunnen
stemmen:
http://www.survio.com/survey/d/M3Q1V5J6K6R8Z5F3Y
De uitslag is als volgt:
Enkhuizen als extra haven in het Beurtveer?
Ja
32 stemmen 82,1 %
Nee 7 stemmen
17,9
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TRACKERS EN TRACERS VOOR DE ECHTE
RACERS

T&T is niet meer weg te denken
Als er iets is waar we inmiddels niet meer
buiten kunnen, dan is het wel de track en trace.
Het heeft van een ‘vertrek en wachten op
thuiskomst ervaring’ en echte ‘experience’
gemaakt.
En experience is iets van deze tijd. Iedereen
die een museum binnen loopt zal dat kunnen
beamen. Het slenteren langs uitstalkasten is
voorbij, verleden tijd. De bezoeker moet
‘beleven’ wat hem wordt aangeboden. Voor
minder komen we de deur niet meer uit.
Dus ook wij aan de beleving. Na twee jaar
experimenteren trokken we vijf jaar geleden
de stoute schoenen aan en bouwde onze eigen
trackers, die in de praktijk voor de profs niet
onderdeden. Dat was goedkoop en lachen en
was ook voor ons een beleving waar we met
veel plezier op terugkijken.
Knutselplezier met hoog wizz-kid gehalte
Maar laat ik eerlijk zijn. Ik zeg ‘we’ maar ik
bedoel eigenlijk Henk Keijzer uit Warmond.
Met veel knutselplezier en een hoog wizz-kid
gehalte is hij met recht de Godfather van ons
systeem. We zijn hem daar allemaal veel dank
voor verschuldigd, hoewel ik weet dat hij dat
anders ziet. Voor Henk bieden we hem de
gelegenheid om lekker te experimenteren met
techniek. Een klassieke win-win situatie.
Was het daarom erg dat ons systeem afgelopen
jaar begon te haperen? Henk heeft mij die
indruk niet gegeven. De spierpijn was nog niet
uit mijn benen of de eerste mails stroomden al
binnen. Andere accu’s, betere gsm’s andere
software programmatuur. Er zijn echt mensen
die een heel jaar door plezier hebben van de
Strontrace.

Maar er moeten wel keuzes worden gemaakt.
De overheid heeft de afgelopen jaren met ons
mee gekeken en uit puur enthousiasme het
systeem verplicht gesteld voor alle schepen
langer dan twintig meter. Het werkt minder
goed als het onze (ik spreek uit ervaring) en ze
noemen het AIS, maar veel van onze schepen
zijn tegenwoordig volgehangen met antennes
om de zichtbaarheid voor het grote publiek te
vergroten.
Straks zijn we weer te volgen
En wij op onze beurt vinden dat wij daar dan
geen eigen tracker bij hoeven doen. We
integreren het moeizaam werkende AIS
systeem in onze presentatie en het werkt!
De vraag is alleen hoeveel trackers moeten we
daaraan zelf nog toevoegen? Daarover denken
we. Ook zoeken we nog financiering voor de
investeringen, maar daarna zijn we weer fijn te
volgen. Gelukkig. Dankzij Henk.

Foto: Willem Plet

De hardware is aan vervanging toe
We hebben besloten het systeem te
vernieuwen. De hardware is aan vervanging
toe. Langer doorgaan betekent een
exponentiele toename van storingen en fouten
de komende jaren en dat willen we niet.
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WIZZ-KIDS FOR EVER
Vanaf september al in touw
Beurtvaren en Strontracen gaat niet vanzelf. Zweet, tranen en spierpijn, slaap te kort, hoofdpijn kou.
Alles hoort erbij.
Maar er is meer. Terug in Workum wacht het warme bad, in figuurlijke zin althans. Dat begint bij
een enthousiast welkom in de haven en dat eindigt met de prijsuitreiking en klassering.
Daarvoor is op vele fronten werk verzet. Van parkeerwachten tot wedstrijdleider. Van folder
verspreiden tot brugwachterbezoek. Tientallen mensen zijn vanaf september al in touw om alles vlot
en makkelijk te laten verlopen.
Hulp gevraagd op de Ouwe Piet
We zijn voor dit jaar opzoek naar iemand die op de Ouwe Piet de verwerking van de doorkomsttijden
en de uitslagen wil vastleggen in Excel. Je hoeft Steve Jobs zelf niet te zijn, maar enige handigheid
en inzicht in Excel is wel een vereiste. De formats zijn allemaal reeds gemaakt en daarmee ben je
gedurende de wedstrijden deel van het team van de Ouwe Piet en door de dagen heen doende met het
verwerken van de resultaten.
Waarom zou je dat willen?
Omdat je op de Ouwe Piet op een hele bijzondere manier dicht op de wedstrijden zit. Omdat je met
je neus op de hoogtepunten en dieptepunten van wedstrijden zit. En omdat het team dat de Ouwe Piet
bemant bestaat uit leuke enthousiaste mensen die met elkaar vorm geven aan de wedstrijden. En
omdat ook dit team de klok rond hard werkt en veel plezier heeft. Kortom omdat het een leuke klus
is.
Laat ons daarom weten wanneer je overweegt deze klus te klaren.
Bel Mariken of Hugo wanneer je meer informatie wilt of je wilt opgeven.
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Foto: Annemarie Schuurmans
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