Notulen Algemene Ledenvergadering Finn Club Holland 15 januari 2017
15.00 uur
WV de Vrijbuiter Loosdrecht.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---1. Opening Voorzitter;
Voorzitter heet alle aanwezigen welkom in het fantastisch mooi aangeklede clubhuis van WV.
De Vrijbuiter. Voorzitter heeft presentatie gemaakt deze zal hierbij aangehecht worden.

2. Goedkeuring notulen ALV 2016 (geplaatst op de website van de FCH) Notulen worden
vastgesteld echter niet nadat de heer S.E. Willems de vergadering gevraagd heeft of we door
kunnen nu er een lijst met machtigingen niet bij de notulen gevoegd zijn. De vergadering geeft
aan dit geen bezwaar te vinden, althans niet dermate zwaarwegend om de notulen niet goed
te keuren.

3. Ingekomen stukken: geen.
4. Verslag Secretaris: zie bijlage 1.
5.

Verslag Penningmeester.

6. Verslag kas commissie De voorzitter van de kascommissie de heer SE Willems geeft aan dat
er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. De vergadering verleent decharge aan het
bestuur voor het gevoerde beleid
7. Decharge van Bestuur: zie onder 6.
8. Begroting 2017; zie bijlage 2.
9.

Wedstrijdkalender; zie bijlage 3.

10. Trainingen: Tobias geeft toelichting op het trainingsactiviteiten
Idee is om bij de start van het seizoen op verschillende plekken training te starten, zoals in
Nijkerk, Loosdrecht, Randmeer en het Haringvliet daarna verder in het seizoen voor de finnale
in Hoorn en voor het Onk in Medemblik

11. Verkiezing nieuwe kas commissie: JvdHorst voorzitter, Timo Hagort is geen lid meer dus zal
de reserve doorschuiven Hein van Egmond.
12. Bestuurswisseling. a. Het bestuur stelt voor om Jelte Baerends op te nemen in het bestuur en
hem te benoemen als penningmeester. De huidige penningmeester, Peter Verhoef, treedt
volgens het schema in het huishoudelijk reglement af als penningmeester. Peter blijft in het
bestuur als toegevoegd lid teneinde de nieuwe penningmeester te assisteren.
Tegenkandidaten kunnen zich vóór de vergadering melden bij de secretaris. Betreffende
kandidaatstelling dient door tenminste 10 stemgerechtigde leden ondertekend te zijn.
13. Uitreiking Jaarprijzen, Zenith, Master, De Jaarprijs gaat dit jaar naar Pieter Jan Postma
De Zenithprijs gaat dit jaar Pieter Jan Postma
De Masterprijs gaat dit jaar naar Karel van Hellemon

Uitreiking Super 7 award gaat dit jaar naar Hein v Egmond
14. Vrijwilliger van het jaar: Greet!
15. Wvttk: Voorstel organiseren masters 2020. Een vlammend betoog van de vrijwilliger van het
jaar 2016 om de masters in 2020 weer naar Nederland te halen. Jan Zetzema geeft aan dat er
nog steeds een stichting bestaat dat hij contact heeft met het stichtingsbestuur en dat er nog
een bedrag in de stichting zit wat ten goede kan komen aan dit evenement. De vergadering
reageert enthousiast op dit voorstel.

16. Sluiting: Voorzitter sluit de vergadering en nodigt een ieder uit deel te nemen aan het buffet.
Tijdens het buffet zullen de prijzen voor van de sposoren van de super 7 , Max lead, Snijtech
verloot worden.

Bijlage 1. Verslag 2016 secretaris.
Bestuur:
VoorzitterSecretarisPenningmeester
Wedstrijdsecretaris
Communicatie

Chris Frijdal
Jan Willem Kok
Peter Verhoef
Peter Aukema
Ronald van de Klooster

Verslag;
2016 was een bijzonder jaar voor de Finn klasse. In de eerste plaats was het een olympisch jaar
waarbij Pieter Jan de man zou moeten worden die een Nederlandse zeilmedaille ging winnen. In de
tweede plaats was het voor de Finn klasse Nederland een bijzonder jaar ivm haar 60 jarig bestaan wat
gevierd is te Harderwijk en waarbij de Harderwijkers weer eens hebben laten zien hoe je goed een
evenement neer kan zetten, waarbij de huidige en de oud finn zeilers in de gelegenheid waren de
sterke verhalen uit te wisselen.(Vroeger waaide het altijd harder, waren de banen nog van
noemenswaardige lengte, heet nu VendeeGlobe en waren er op de kant ook meer drank en mooiere
vrouwen) Een groot compliment aan de Harderwijkse Heren.
Het jaar werd traditie getrouw gestart met de jaarvergadering van de Finn klasse. Dit keer gehouden in
het clubhuis van wv de Vrijbuiter(Vibrator). Het bestuur heeft hierin samen met de leden richting weten
te geven aan de ontwikkeling van de onze klasse. Het bestuur komt hiertoe 3 maal per jaar bij elkaar.
Hierdoor is bijvoorbeeld. De communicatie is verder gebracht door ons nieuwe bestuurslid Van de
Klooster. Hierdoor is er meer digitale interactie wat een bredere belangstelling voor het Finn zeilen tot
gevolg heeft. Daarnaast zijn de training en wedstrijden wederom goed geëvalueerd en gepland ook
hier zit een mooie lijn in. Voorjaarstrainingen waren goed bezocht en blijken een mooie faciliteit om te
ontwaken uit de winterslaap. De Finnale is een fantastisch evenement gebleken, eigenlijk een soort
onofficieel NK. Ook de super 7 was afgelopen jaar soepeler met meer deelnemers op mooie locaties.
Daarnaast hebben we onze financiële ontwikkeling helder op het netvlies door enorme inzet van onze
penningmeester. Door deze inzet en de ondersteuning van vele leden en vrijwilligers mogen en
kunnen we 2016 een succesjaar noemen.
Dit kader maakt dat het sportieve meer focus kon krijgen. Het resultaat;
Mooie deelname bij de voorjaarstraining en wedstrijden. Naast Loosdrecht is Nijkerk nu ook een
traditionele kick-off van het finn seizoen.
Loosdrecht wederom een mooie constante met klassiekers als de paasei en de tulpen.
De Finnale als gezegd een prachtig en goed bezocht evenement. De lat die door de familie Zetsema
toch niet laag gelegd was de Laatste 10 jaren heeft wsv Hoorn prima genomen.
De super 7 was dit jaar een mooie serie in verschillende uitdagende omstandigheden. Geweldig wat
Peter en Ronald hierin hebben bereikt.
Daarnaast was er mooi en goed gevuld na seizoen met een BK een lustrum en de Boerenkoolcup.
Een heel mooi NK met een verassende winnaar. Goed te zien dat er weer twintigers zijn die
enthousiast hun talent aanwenden om de Finn te zeilen zoals dat is bedoeld.
Internationaal was het natuurlijk een heel spannend jaar voor Pieter Jan. Een goed wk maakte dat hij
zeker was van een plek in Rio. Vorm behoud tonen door in zeer moeilijke omstandigheden het EK te
winnen in Barcelona is knap en geeft vertrouwen. Ook het Wk in Geata was uitdagend moeilijke
wisselende omstandigheden ook hier wederom een podiumplek. Erg knap. Uiteindelijk het eerste
startschot in Rio. Wederom uitdagende omstandigheden, baantje onder de kant onze favoriet kende
een lastige start kwam terug maar het was hem niet gegeven een podiumplek te bemachtigen.
Teleurstellend deze uitslag doet weinig recht aan het talent en de jaren lange inzet van Pieter Jan.
Verder is internationaal veel gevaren dit jaar:

Cannes; februari altijd vaste prik. Mooie mediterrane traditie met de Cafe au lait naar de uitstel vlag
turen.
Masters: geweldig evenement overschaduwd door onnavolgbare vloot indeling. Hierdoor geen
Nederlander in de medal race.
Zweden: Huizen hoge golven. Waarbij er tijdens de training een soort surfers strijd om de beste golf
los barste.
Denemarken geen wind
Belgie: licht weer en veel stroom.
Zoals hierboven reeds gemeld is de Finn Club Holland vitaal. Door de inzet van vele leden weten we
ons steeds verder te ontwikkelen met als resultaat succesvolle opvolging van initiatieven en
verbeteringen van hetgeen er reeds is.
Secretaris
Jan Willem Kok
Rockanje 14 januari 2016

Bijlage 2. Begroting 2017.
DETAILBEGROTING 2017
FINN CLUB HOLLAND
BEGROTING
2017

BATEN:
CONTRIBUTIES:

BEGROTING
2016

RESULTAAT
2016

2017
€ 60,00

200 leden à

12.000,00

12.600,00

12.160,00

WEDSTRIJDEN:
Tulpenrace
ONK
ONK Masters
Randmeerrace
Zomerwedstrijden sneek
Finnale
Boerenkoolcup
Jaarprijs
Wedstrijdcommissaris

500,00
-400,00
-950,00
0,00
-200,00
-200,00
400,00
0,00
0,00

1.252,50
-400,00
-200,00

452,00

»»»»»»»»»»»»

-850,00

-500,00

1.005,00

»»»»»»»»»»»»

850,00

850,00

918,00

100,00

150,00

0,00

12.100,00

13.100,00

14.083,00

DIVERSE OPBRENGSTEN
Pers. zeilnummers
Div.

850,00
0,00

Rente

TOTAAL BATEN:

LASTEN:
ORGANISATIE KOSTEN
IFA Contributie en kosten
Finnieuws
Portokosten
Drukkosten

Website
Verzending Finnfare

194

LASTEN
leden á
0,00
0,00
0,00

BATEN
€ 25,00

Advert.

30,00

0,00
0,00
0,00

4.850,00

5.175,00

0,00

1.395,59

30,00
800,00

29,04
1.107,53

5.680,00

7.330,00

7.707,16

ALGEMENE KOSTEN:
Jaarvergadering + kosten cap
Lidmaatschap KvK en BFA
PR
Hiswa
Boot Holland
FCH Folder
Diversen

TOTAAL LASTEN:

150,00
150,00
0,00
0,00
300,00
600,00

0,00
143,43
0,00
0,00
448,78
420,00

0,00
100,00
»»»»»»»»»»»»

KOSTEN BANK/GIRO

1.455,70
0,00

0,00
0,00
150,00
0,00
»»»»»»»»»»»»

WA verzekering
Verzending mailing
FCH Briefpapier, enveloppen etc.
Diverse uitgaven
Bestuurskosten
Administratiekosten
Secretariaat
Penningmeester

2.300,00
50,00

100,00

292,00

3.650,00

2.800,00

2.759,91

200,00

200,00

156,65

9.530,00

10.330,00

10.623,72

BIJZONDERE BATEN EN LASTEN:
LASTEN LUSTRUMVIERING

BATEN

1.500,00

Clubartikelen
Kosten
Verkoop clubartikelen

0,00

-1.450,00

Sponsoring

TOTAAL BIJZ. BATEN en LASTEN

0,00

-1.260,00

SALDO PER 31 DECEMBER

Peter Verhoef
Zaandam, jan. 2017

-1.260,00

0,00

-2.760,00

-190,00

-1.500,00

0,00
0,00

0,00

VOORSTEL
2017

Penningmeester

-1.500,00

0,00
0,00
»»»»»»»»»»»»

Trainingskosten
Trainingskosten -/- bijdrage deelnemers

-1.500,00

-3.296,52

0,00

-2.760,00

BEGROOT
2016
10,00

-4.796,52

RESULTAAT
2016
-1.337,24

Bijlage 3. Wedstrijdkalender 2017.
18 - 19 maart
8 - 9 april
15 - 17 april
6 - 7 mei
20 - 21 mei
23 - 27 mei
25 - 28 mei
27 - 28 mei
17 - 18 juni
24 - 25 juni
1 - 2 juli
5 - 10 aug
12 - 13 aug
2 - 3 sept
9 - 10 sept
15 - 17 sept
7 - 8 okt
28 - 29 okt
2 - 3 december

Winterrace
Tulpenrace *
Paasei
Finnale *
ONK Sprint
Delta Lloyd Regatta
Kleine Sneekweek
Hemelvaartwedstrijden
Nieuw Loosdrechtweekend
Zomerwedstrijden *
Vrijbuiterweekend
Sneekweek
Benelux Kampioenschappen
Randmeerrace *
Open Belgisch Kampioenschap *
ONK / ONK Master *
Boerenkoolcup *
Finnbattle
Boterletter

Nijkerk
Loosdrecht
Loosdrecht
Hoorn
Loosdrecht
Medemblik
Sneek
Loosdrecht
Loosdrecht
Sneek
Loosdrecht
Sneek
Scharredijke
Harderwijk
Oostende
Medemblik
Loosdrecht
Lelystad
Kralingen

