
                                        Notulen Jaarvergadering FCH 2015 
 

18 januari 2015. 
 
 
 

Agenda Jaarvergadering FCH 2015 
 
 

                                               Aanvang :   14:30, inloop vanaf 14:00 uur 
Locatie   :    Restaurant Zuid, Zoet Zout;  
Jachthaven  Molencaten, Biddinghuizen; 

 
 

   
1. Opening van de vergadering door de voorzitter; 

 Voorzitter heet iedereen van harte welkom in het bijzonder de ereleden. 

2. Ingekomen stukken/mededelingen van het bestuur; 

Ingekomenstukkenn: A. Brief van Chris Frijdal. Wordt behandeld onder 

punt 9. B.Mail bericht Thiery van Vierssen. Wordt behandeld onder punt 

9. Brief van Wsv Randmeer waarin zij aanbieden het ONK masters 2015 

te organiseren wordt behandeld onder punt 9. 

3. Goedkeuring van de notulen van de jaarvergadering 2014 

 Notulen jaarvergadering worden goedgekeurd. 

4. Verslag 2014 van de secretaris 

Zie bijlage 1 

5. Verslag 2014 van de penningmeester 

 Zie bijlage 2 

6. Verslag van de kascommissie 2014. Decharge van het bestuur. 

 De voorzitter van de kascommissie de heer C. Frijdal geeft aan dat er 

geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. De vergadering verleent 

decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.  

7. Uitreiking van de Jaarprijs en de Zenitprijs 

 De jaarprijs is dit jaar gewonnen door PJ postma. De Zenith prijs is 

toegekend aan P.J. Postma. De master jaarprijs is gewonnen door Karel van 

Hellemond 

8. Nieuwe initiatieven; 

 Vrijwilliger van het jaar. Dit jaar is de heer Johan Smids. Niet alleen is 

Johan immer van de partij om hand en span diensten te verrichten hij is 

altijd bereid zijn boot ter beschikking te stellen aan iemand  die een 

wedstrijdje in de Finn wil proberen.  



9. Wedstrijdkalender 2015. 

Zie bijl.3 

Opmerking: euregio komt op de nationale kalender omdat het dit jaar in 

Roermond gehouden wordt . De voorjaarswedstrijden in Sneek zullen ook 

aan de nationale kalender worden toegevoegd. 

Het voorstel van Wsv Randmeer voor het onk masters wordt aangenomen 

wat betekent dat 28/29/30 augustus 2015 dit kampioenschap bij wsv 

Randmeer verzeild gaat worden. 

Voorts krijgt de heer Frijdal het woord om zijn ingezonden brief(bijl4) toe te 

lichten. Hierin geeft hij aan dat het afgelopen kampioenschap slecht qua 

organisatie was, zie ook het eerdere verslag van de Frijdal op de site, maar 

dat  het verbond bij monde  van de heer B. van Bremen gegarandeerd heeft  

dat de kwaliteit van de organisatie goed zal zijn en de Finnklasse tijdens het 

kampioenschap de hele dag over de baan, waar het kampioenschap op 

verzeild dient te worden, kan beschikken. Dit is voor de heer Frijdal 

voldoende om de vergadering voor te stellen het kampioenschap niet op de 

door het bestuur besloten locatie van WSV Hoorn te verzeilen. Het bestuur 

geeft aan zich niet te herkennen in het geschetste en geeft nogmaals een 

verslag van de zorgvuldige belangen afweging die zij na de reacties van 

leden, die wel op het kampioenschap waren en de daarop volgende dialoog 

met het verbond. Dit is voor de heer Frijdal reden te vragen om een 

stemming.  Hoewel het besluit reeds genomen en de vergadering  gewezen 

is op de mogelijke consequenties  wordt de keus alsnog aan ALV 

voorgelegd. In de eerste stem ronde staken de stemmen. In de 2e stem 

ronde wordt er voor Medemblik gekozen met 37 stemmen voor (waarvan 18 

volmachten) en   33 tegen.    

10. Trainingen in 2015 

-  Geplande trainingen, wanneer, waar en door welke trainers. Zie bijl 5; 

Opmerking: elk initiatief tot het organiseren van een training wordt van harte 

ondersteund. Wel dient er zicht te zijn op voldoende deelname. Richtlijn voor 

het organiseren vind je op de site van FCH 

11. Verkiezing van de kascommissie 

 Jan vd Horst is het nieuwe reserve lid 

12. Bestuurswisseling; 



- Verkiezing nieuw bestuurslid (FCHbestuur draagt kandidaat voor); 

Aangegeven dat de heer Kortbeek zijn funktie van secretaris ter beschikking 

heeft gesteld hierdoor valt er een funktie vrij in het bestuur. De heer Peter 

Aukema heeft aangegeven bestuurslid te willen worden het liefst op een 

operationele functie.  . De heer Kok stelt zijn functie van wedstrijdsecretaris aan 

de heer Aukema ter beschikking en zal zelf de functie van  secretaris op zich 

nemen. 

-  Aftreden Paul als voorzitter en bestuurslid. Hij wordt opgevolgd door de heer 

Chris Frijdal. 

13. Rondvraag/wvttk; 

 Sander Willems vraagt a. maken we in 2015 nog een jaarboek? Ja, 

wordt door leden nog steeds als waardevol ervaren.  b Kan er voor het 

ONK 2016 wel na evaluatie een beslissing komen die beklijft? Ja 

afgesproken wordt dat 3 weken na het onk in 2015 het bestuur een 

beslissing neemt over de locatie waar het onk 2016 verzeild zal worden. 

C. Kan er een huishoudelijk reglement komen waar een maximum in 

opgenomen wordt wat betreft het aantal volmacht per deelnemer van de 

ALV? Ja de noodzaak van zulk een reglement is pijnlijk duidelijk 

geworden. 

 Luuk Kuiper vraagt of de plaats waar de alv gehouden wordt ook kan 

wisselen? Ja. Het idee is dit per jaar op een andere locatie te houden 

waarbij een drankje genuttigd kan worden op kasten van de FCH en 

gegeten kan worden op eigen kosten. Rob de coqc en Ronald 

Kloosterboer geven aan de eerste volgende alv het eten te sponseren. 

 Jan Mark Meeuwissen vraagt of wij iets met de jeugd doen? Graag. 

Peter Aukema geeft aan hier al een idee voor te hebben en gaat hier 

spoedig mee aan de slag. 

 Ronald Kloosterboer geeft aan de FCH facebook pagina te willen 

reactiveren. Hein van Egmond zal hem hiertoe de juiste machtigingen 

doen toekomen.  

14. Sluiting. 

 Erelid kees Kruier benadrukt nogmaals het belang van het in goede 

harmonie samenwerken in een roerige wereld. Waarna de voorzitter de 

vergadering sluit en de aanwezige uitnodigt een hapje en een drankje te doen 

in het aanpalende restaurant.  



---------------------------- 
 
Ad.3:     De concept notulen van de Algemene Leden Vergadering 2014 zijn 
gepubliceerd op de website van de FCH ( www.finn-sailing.nl ) 
 
Ad.9:     De conceptwedstrijdkalender voor 2015 is gepubliceerd op de website van de 

FCH en in het FCH Jaarboek 2015. 
 
Ad 12:  Cf statuten stelt het bestuur Peter Aukema kandidaat voor bestuursfunctie. 

http://www.finn-sailing.nl/

