Agenda Algemene Leden Vergadering Finn Club Holland
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Zondag 17 januari 2021 vanaf 20:30
Via het Wereld Wijde Web achter ieders eigen computer

Opening
Goedkeuring notulen 2020 (De notulen staan op de site).
Ingekomen stukken (Mocht je iets willen insturen dat graag voor 14 januari doen
naar de voorzitter, c.frijdal@frijdal.eu).
Verslag secretaris.
Verslag Penningmeester 2020 (Zie bijlage 5)
Verslag kascommissie.
Decharge van Bestuur.
Verkiezing nieuwe kascommissie.
Bestuurswisseling.
a. Chris Frijdal treedt volgens het schema in het huishoudelijk reglement af als
voorzitter. Chris stelt zich beschikbaar om deze rol in het bestuur te blijven
vervullen. Tegenkandidaten kunnen zich vóór 14 januari 2021 melden bij de
voorzitter. In overeenstemming met de statuten dient de betreffende
kandidaatstelling door tenminste 10 stemgerechtigde leden geaccordeerd te zijn.
b. In tegenstelling tot eerdere berichten blijft Tobias Kirschbaum beschikbaar voor
het bestuur.
Begroting 2021 (Zie bijlage 10)
Concept wedstrijdprogramma 2021 (Het wedstrijdprogramma staat op de site)
a. 8-9 mei: We zijn dat weekend welkom in Medemblik als training voor de
FWM2021. Het is nog niet vastgesteld of we wedstrijden varen bij Hollandia of
dat we trainen onder leiding van trainers.
b. 2-6 juni: Het is nog niet duidelijk of de Finn mee kan doen aan de Medemblik
Regatta. World Sailing zou kunnen besluiten dat slechts de Olympische klassen
van 2024 mogen deelnemen. (En hoe dat zit is voorlopig onduidelijk)
c. 11-13 juni: Het Open Dutch Championship is verplaats van het gebruikelijke 3de
weekend van september naar juni om aan te sluiten bij de Medemblik Regatta.
d. 18-19 september: De Finnale is verplaats naar Muiden en wordt gecombineerd
met de ONK Masters.
e. 2-3 oktober: Tijdens de vergadering zullen we peilen of de BoerenkaasWijnmaandcup een één- of een tweedaags evenement wordt. Degene die
werkelijk interesse hebben deel te nemen zal gevraagd worden te stemmen.
Trainingen
WK Masters 2021 in Medemblik
12de lustrum 2021
Bekendmaking jaarprijzen.
a. Jaarprijs Nicholas Heiner
b. Masterprijs, Bas de Waal
c. Zenithprijs, Nicholas Heiner
d. Finn Fabulous Five, Wietze Zetzema
e. De vrijwilliger van het jaar wordt bekend gemaakt tijdens de vergadering.
Sluiting

