
 

NOTULEN (v 15-08-2013) 

Jaarvergadering Finn Club Holland d.d. 13 januari 2013-08-13 

Ter bespreking en vaststelling door ALV 2014 
 

PM: gaarne opmerkingen vooraf aan FCHsecretaris: Boudewijn Kortbeek 

fchsecretaris@hotmail.nl  

 

1. Opening 
Paul Kamphorst opent de vergadering om 14.35 en geeft het woord aan de kok van De KWVL. Deze 

licht het menu toe; prijs is 26,50 Euro. Vz vraagt wie er  blijft eten. (28 aanwezigen plus bestuur) 

Verder vermeldt Paul speciaal dat ons Erelid Kees Kruijer aanwezig is. 

Bas de Waal is (voorlopig) de laatste. Traditioneel is dat de nieuwe toevoeging aan de Kascontrole 

commissie, maar de vergadering is nog niet gesloten.  

2. Ingekomen stukken 
 Afmeldingen Er zijn afmeldingen van Peter Hubregtsen, Rodrick Casander, Robert 

Sledziewski, Familie Bakker en Henk de Jager. Paul vraagt iedereen de aanwezigheidslijst 

alsnog te tekenen als je dat nog niet gedaan hebt. 

 Brief van KNWV (klassekampioenschappen, wedstrijdkalender) 

 Bericht van Robert Sledziewski (functie neergelegd)  

 Brief van Jan van der Horst (FCH Masters NK), Harold Lensing kan dit nog nader toelichten 

(wvttk)) 

 Jan van der Horst (geen boot op Boot Holland) 

 Nanno Schutrups (Wil stoppen met het bijhouden van Jaarranglijsten (wedstrijdkalender) 

 Bestuur Witte Huis (vergaderdatum ALV en Borrel zelfde datum). 

Direct nadere toelichting door Kees Kruier (traditie derde zondag van januari dus nu valt het 

samen. Het bestuur van het Witte Huis betreurt dat en vindt het erg ongelukkig. Volgend jaar 

AUB anders inrichten. Respect hebben voor elkaar.   Paul onderschrijft dat. Het klopt. Er was 

sprake van een dubbele boeking met de Pampusclub bij de cateraar en wij moesten een 

andere datum kiezen. Week verlaten of vervroegen. Bestuur kon niet later. We willen zeker 

de relatie met het Witte Huis goed houden. Paul biedt aan de voorzitter van HWH te 

berichten. Kees geeft aan dat bij het HWH de indruk is ontstaan dat het de schuld is van het 

Witte huis. Paul benadrukt dat dat zeker niet het geval is. Chris Frijdal geeft aan de 

Pampussen volgend jaar weer komen. Voor volgend jaar is de derde zondag van januari 

overigens alweer vastgelegd door Robert. 

Robert Thole komt binnen (dit in verband met de KCC) 

mailto:fchsecretaris@hotmail.nl


3. Goedkeuring van de notulen van de jaarvergadering 2012 
Paul vraagt of er bij voorbaat al opmerking over zijn? Dat is niet het geval. Vervolgens licht hij een 

paar zaken toe: 

 Negatieve begroting door Kees agenda punt 5. Dit heeft geresulteerd in een bestuurbesluit 

over de financiële reserve, inhoudende dat we trachten minimaal € 15.000 aan vermogen 

aan te houden voor onvoorziene tegenvallers.  

 Vooraf onderwerpen trainingen publiceren en tijdig aanmelden trainingen. Tarief is verhoogd 

naar € 15 per deelnemer per dag. 

 Thierry van Vierssen stelt voor een ONK plus plan mbt beschikbaarheid begeleidingsboot. 

Deze boot is beschikbaar. Overigens zou zonder dit plan ook gewoon namens de FCH een 

begeleidingsboot incl. drankjes, eten en reservemateriaal aanwezig geweest. 

  Gebruik website (35 nieuwe accounts), het werkt kennelijk? Het is de vraag of inloggen  

positief is voor de levendigheid (zie Forum Randmeer). Er wordt gediscussieerd over de 

activiteit op de website. Bestuur komt hierop terug (uitkomst beraad bestuur met 

webmaster, uitkomst: helaas geen alternatief ). Emailadressen hebben we, dus het bestuur 

kan iedereen mailen.  

Lacus-Jan Groenhout komt binnen 

De notulen worden goedgekeurd en Paul bedankt Robert voor het maken hiervan  

4. Verslag van de secretaris 
Steven Voorn komt binnen 

Jaarverslag 2012 Finn Club Holland 

Bestuur 

Voorzitter   Paul Kamphorst 

Secretaris   Robert Sledziewski 

Penningmeester   Fons van Gent 

Wedstrijdsecretaris  Jan-Willem Kok 

PR commissaris   Ronald Ruiter 

Het jaar staat in het teken van de Olympische Spelen. Natuurlijk want dat onderscheid de Finn 

van alle niet-olympische klassen. Eens per vier jaar ontmoeten de beste zeilers elkaar om te 

strijden voor de medailles. Namens Nederland heeft Pieter-Jan Postma in de Finn meegestreden 

om de prijzen. 

De Spelen zijn bijzonder mooi in beeld gebracht en de finale was een mediaal spektakel, waar 

voor het scheiden van de markt, een plaats op het podium aan de neus van Pieter Jan voorbij 

ging. 

Dit jaar 7e in Italië op de EK, 9e op de Gold Cup Falmouth, 4e in Medeblik, 3e in Weymouth Sail for 

Gold  

Naast de prestaties van Pieter-Jan hebben we opnieuw een drietal leden voorgedragen voor de 

C-status bij het KNWV. Deze zijn ook overgenomen. Dit is een financieel steuntje in de rug voor 

talentvolle Finn-zeilers. Goed om te zien dat dit voor het derde jaar op rij is gelukt om voor elkaar 

te krijgen. 

 



Ook op nationaal niveau is dit jaar weer veel gestreden met als belangrijkste evenementen: 

PaasEi    Hein van Egmond  

Tulpenrace    Sander Willems 

Finnale    Wietze Zetzema 

Sneek week   Tijmen van Rootselaar 

Benelux kampioenschap   Nanno Schuttrups 

Randmeerrace   Bas de Waal 

ONK    Timo Hagoort/ Luuk Kuiper (Master kampioen) 

Boerenkoolcup   Timo Hagoort 

 

Internationaal werd Nederland onder meer vertegenwoordigd in: 

Duitsland, Steinhude, Kiel 

Engeland, Master WK & UK nationals, Gold Cup, Sail for Gold 

Frankrijk, Hyeres, Cannes, Sofia Cup 

Italië, Malcesine 

Nationals in Denemarken, Zweden, Oostenrijk, België 

 

Om op goed niveau aan de start te verschijnen zijn in het voorjaar trainingen georganiseerd door 

de FCH. Dit maal op verschillende plaatsen (Harderwijk, Hellevoetsluis,  (en good old) 

Loosdrecht). Met extra trainers achter de hand en een inschrijving vooraf was het wat wennen. 

Geslaagd was het zeker gemiddeld heeft elke lid één keer van een training genoten. Dat is een 

hele goede score. En wordt in 2013 weer voortgezet. 

 

5. Verslag van de Penningmeester 
Balans: gebruikelijke punten en bijzondere zaken. Fons geeft een korte toelichting op: 

 Zeilnummers aan het verbond.  

 Schuld aan de stichting FCH (saldo Masters 2008+rente is op de spaarrekening van de FCH 

geparkeerd).  

 Positief resultaat. Saldo is gestegen tot bijna € 15.000 

 Bestuur heeft op 2 november 2012 besloten dat  we een minimale reserve willen hebben van 

€ 15.000 voor het opvangen van mogelijke tegenvallers. Dat blijft rondom dit niveau 

schommelen.  

Vragen? Nee 

Verlies- en Winstrekening 

 Aantal leden is gestegen van 200 naar 223 (214 betalend in 2011) Dus meer contributies.  

 Daarnaast is vorig jaar besloten het inschrijfgeld van de eigen FCH evenementen, Tulpenrace 

en Boerenkoolcup te verhogen met € 10,00. Dit in twee jaarlijkse stappen van ieder € 5,00  

 De afdracht per lid aan de IFA is gelijk gebleven. Door meer leden is de totale afdracht hoger.  

 Daarnaast zijn de kosten voor het verzenden van Finnfare lager, omdat ze rechtstreeks vanuit 

Engeland worden verzonden.  

 Het jaarboek is iets duurder; meer pagina’s en meer jaarboeken. 



 Algemene kosten lager door minder bestuursvergaderingen.  

 Geen Hiswa en geen kosten Boot Holland.  

 Jaarvergadering € 150 goedkoper.  

 Trainingskosten zijn lager dan begroot -/-  2076 euro tov  van de begrote 2545 euro. 

 Totaalresultaat FCH over 2012: +/+ €1377 tov begroot -/- €1337. 

 

 

Ronald van Klooster komt binnen 

Overige opmerkingen 

Fons geeft verder aan dat er nog een laatste jack en nog wat boeken te koop zijn.   

Jaarboek: we gaan adverteerders zoeken. Dus oproep voor adverteerders.  

 

Vragen 

 Lacus Jan: waarom is de rente lager. Fons ligt toe: Rente is lager door lagere rente. 

Financieringskosten betreffen de kosten van de rekeningen (bankkosten) 

 Begroting 2013. Kees Kruijer doet een oproep om terughoudend te begroten.  

 

Fons licht nog even de kosten van de wedstrijden toe en wat dat inhoudt.  De borrel tijdens het ONK 

en tijdens de Boerenkool cup worden gesponsord en ook de Randmeerrace wordt ondersteund, 

maar deze laatste iets minder en nu in lijn met andere wedstrijden.  

Al met al is er een positief begroot resultaat. 

 Lacus Jan: meer trainingen met meer deelnemers, dan ook meer opbrengsten? Fons licht toe 

dat we meer trainers hebben ingeschakeld omdat er ook meer deelnemers zijn. Kortom de 

“wet van de afnemende meeropbrengst” Daarnaast zijn er minder trainingen georganiseerd 

dan er waren gepland.  

 Thierry benadrukt dat bij veel deelnemers je met drie trainers veel meer kunt doen. Die 

ervaring is zondermeer positief; veel meer aandacht, dus betere begeleiding.  

 Fons vult nog aan dat het bestuur en de jaarvergadering al eerder heeft besloten dat trainen 

geld mag kosten. Deze mening deelt iedereen. 

 Sander doet nog de aanvulling dat we meer aandacht zouden kunnen schenken aan de 

instappers. Dat is goed voor de klasse. Als dat zich rondpraat, dan krijgen we meer mensen 

op trainingen en uiteindelijk meer mensen in de Finn. 

 Thierry vraagt hoe we aan meer leden komen als we ook niet naar de Hiswa gaan.  

 Fons geeft aan dat we in alle hoeken van het land een groeiende vloot hebben.  

 Hein geeft aan dat we altijd pieken hebben in Olympische jaren. Dan hebben we meer 

aandacht.  

 Conclusie voor nu is dat we zeker gezien de overige eenheidsklassen in Nederland een zeer 

goede stabiele groei van het ledenaantal hebben. 

 



Applaus.  

 Fons geeft aan dat we de kosten van het jaarboek omlaag proberen te krijgen. Dit onder 

meer door adverteerders te trekken.  

 Steven Voorn oppert nog een digitaal blad? 

 Fons geeft aan dat velen toch graag iets in handen willen hebben.  

 Luuk geeft de mogelijkheid om alle leden te interesseren om te adverteren. Bestuur geeft 

aan dat we een mail  sturen mail naar alle leden met tarieven. 

 

 

6. Verslag van de kascommissie 2012 
Aangezien de commissie niet aanwezig is, leest Paul hun brief voor: 

De KCC verzoekt de leden om decharge van het bestuur. Onder applaus wordt dit verleend.  Paul 

bedankt Fons 

 

7. Decharge van het bestuur 
Paul vraagt de ALV om decharge van het gevoerde beleid. Dit wordt onder luid applaus verleend. 

 

8. Uitreiking van de Jaarpijs en de Zenitprijs 
Van de prijswinnaars is helaas niet niemand aanwezig. 

 Jaarprijs algemeen   PJ 

 Zenith     PJ 

 Master jaarranglijst   Bas de Waal 

Kees Kruier stelt voor om de prijzen aan PJ volgende week uit te reiken. Dan geeft hij een lezing op 

het Witte huis. Het bestuur neemt dit voorstel over. 

 

Mededeling tussendoor: 
Paul doet tussendoor nog een mededeling. We zijn blij met decharge, maar zoeken dringend een 

secretaris. Het is een belangrijke functie binnen het bestuur en de huidige bestuursleden kunnen dat 

er niet bij doen. Daarbij willen we ook graag een oneven aantal hebben.  

Chris Frijdal biedt aan het te doen als Fons nog drie jaar blijft, maar helaas geeft Fons aan dat hij 

volgend jaar stopt. Dat heeft hij al eerder aangegeven en mag met een 25 jarig “dienstverband” 

tegen die tijd ook niet vreemd gevonden worden.  

Paul doet een appel op voordracht vanuit de grote clubs dus Loosdrecht en Harderwijk. Sander vindt 

dat ook.  



Dit is een logisch en natuurlijk moment voor een pauze en een drankje. Over 15 minuten weer terug. 

 

Verkiezing nieuw bestuurslid 
Na de pauze geeft Paul aan dat we een nieuwe secretaris hebben gevonden: Boudewijn Kortbeek. De 

ALV neemt deze voordracht met applaus aan.  

 

9. Wedstijdkalender 
Jan Willem geeft een toelichting en vraag of er nog opmerkingen of vragen zijn. 

 Chris ziet een gat in juni en zou graag nog een keer extra op Medemblik varen. 15 en 16 juni 

is er een evenement daar van de Contenders. Misschien kunnen we daar aanhaken. Jan 

Willem geeft aan het te onderzoeken.  

 Nanno heeft aangegeven te willen stoppen met het bijhouden van de jaarranglijsten. Steven 

Voorn biedt aan dit over te nemen. Applaus! 

 

10. Trainingen 
De planning is om de vier zondagen voor de Paasei te trainen, waarvan de laatste twee in Loosdrecht. 

Er worden 5 trainingen gegeven (eentje dubbel) en de eerste is in Nijkerk. Deze is al in de laatste 

week van februari. De trainers en onderwerpen worden zo snel mogelijk bekend gemaakt 

 

11. Verkiezing van de kascommissie 
Uiteindelijk blijkt dat Ronald van Klooster als laatste is binnengekomen. Fons licht even kort toe dat 

het de bedoeling is dat hij zitting neemt in de KCC. Ronald ondergaat dit gelaten.  

 

12. Wat verder ter tafel komt 
Brief Jan van der Horst met toelichting Harold Lensing m.b.t. ONK masters en Randmeerrace.  

Samengevat: 

Het verbond heeft de FCH weer de toekenning gegeven voor het houden van twee (of een 

gecombineerde) ONK’s met bijbehorende wimpels: het reguliere ONK en een ONK masters. Het 

beleid van FCH is om het ONK masters om het jaar op binnenwater en open water te houden. De 

laatste jaren is de open water variant gecombineerd met het regulier ONK tijdens het ONK 

Olympische klassen in Medemblik en de binnenwater variant werd gecombineerd met de 

Randmeerrace, georganiseerd door WV Randmeer.  

De eisen voor het houden van een officieel ONK zijn echter door het verbond aangescherpt en deze 

zorgen voor een kostenverhoging voor de organisatie. Ook zou het lastiger zijn sponsors te werven 

voor een officieel KNWV evenement. WV Randmeer heeft het bestuur van de FCH verzocht om een 

grotere financiële bijdrage. Het bestuur heeft dit afgewezen, omdat het niet was begroot, de bijdrage 

al als fors werd beoordeeld en er voor het ONK masters in Medemblik niet extra behoeft te worden 



begroot. Daarop heeft WV Randmeer gevraagd of zij niet het FCH masters kampioenschap (twee ipv 

drie dagen) mogen organiseren. Het officiële ONK masters kan dan elders worden verzeild.  

 

Paul legt deze vraag voor aan de vergadering. Na een lange discussie besluit de vergadering dit niet 

te willen.  

Paul stelt Harold de vraag of WV Randmeer met deze beslissing kan leven en of zij alsnog bereid zijn 

het ONK volgens de normen van het KNWV te organiseren. Dit bevestigt Harold. 

 Applaus van de vergadering volgt. 

 

13. Rondvraag 
 Chris heeft een idee om het makkelijker te maken verslagen op de website te krijgen. 

Normaal wordt de nummer 10 van het klassement na afloop gevraagd wat te schrijven, maar 

als we tijdens de prijsuitreiking nu eens een pen oid uitreiken aan de nummer 10, dan is het 

overduidelijk wie het is en wat er van hem wordt verwacht. Het bestuur belooft dit mee te 

nemen in de bestuursvergadering. 

 Wouter zou het leuk vinden om de verslagen van wedstrijden niet alleen bij de verslagen te 

posten, maar ook op de homepage. Hier is iedereen het mee eens. Dan wordt er uitgebreid 

stilgestaan bij het forum op de website. Het werkt nu niet en bij WV Randmeer wel. Bestuur 

is terughoudend omdat het spam met zich mee zou kunnen brengen. Conclusie, we 

bespreken het met onze webmaster en komen met een oplossing. Jan en Luuk vragen of we 

nog iets doen voor Robert. Paul zegt dat we dat tijdens het eerste evenement doen waar hij 

aanwezig is. 

 Paul komt nog terug op het eventuele bid voor het EK 2015 met de vraag of we dat moeten 

proberen binnen te halen. Luuk vraagt zich af waarom we dat zouden doen. De kosten en 

daarmee het risico zijn tussen de € 80.000 en de € 100.000. Kees geeft nog mee dat het niet 

onderschat moet worden. De vergadering besluit dit voorlopig niet te doen. 

 

  

14. Sluiting 
Paul sluit de vergadering onder dankzegging aan alle aanwezigen om 16.35 en nodigt iedereen uit 

voor de borrel. 

 

 


