NOTULEN JAARVERGADERING 2009 FINN CLUB HOLLAND
Op zondag 18 januari 2009 vond bij de Koninklijke Watersportvereniging Loosdrecht de
Jaarvergadering van Finn Club Holland plaats. Bij deze vergadering waren 40 leden aanwezig.
1. Opening
Voorzitter Ewout Meijer opent om 14.30 uur de vergadering en heet alle aanwezige leden van Finn
Club Holland van harte welkom.
2. Ingekomen stukken
De volgende leden hebben zich afgemeld:
Jan Zetzema, Han Beverwijk, Ruurd Baerends, Harold Lensing, Han Bergsma, Willem Nagel,
Sander Willems,Paul Kamphorst, Nanno Schuttrups, René Sala, Dirk Hessel, Jan-Willem Kok,
Dennis de Ruiter, Gertjan de Bijl, Nanne Boot, Hans van der Hijden, Jack van Hellemond,
Gerko Visser, Maurits Boot
3. Notulen Jaarvergadering 2008
- Henk de Jager merkte op dat in de notulen van ALV 2008 niet is opgenomen dat hij pleit voor
de aparte Masters uitslagen en prijzen in de categorieën master, grand master en grand grand
master.
- Cees Scheurwater stelde voor om in de notulen van 2009 actiepunten op te nemen.
Verder waren er geen opmerkingen en met dank aan secretaris Robert Sledziewski werden de notulen
van de vorige Algemene Leden Vergadering door de vergadering goedgekeurd.
4. Verslag van de secretaris
Jaarverslag Finn Club Holland 2008
Bestuur:
Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissaris Wedstrijden Commissaris PR -

Ewout Meijer
Robert Sledziewski
Fons van Gent
Luuk Kuijper
Paul Kamphorst

De Finnklasse blijft een sterke klasse en daar is in 2009 weer een duidelijke bewijs van geleverd.
Het aantal leden blijft nagenoeg stabiel, financieel gaat het met de klasse voor de wind en er zijn
genoeg enthousiaste Finnzeilers die zorgden voor grote velden van nationale evenementen
en voor belangrijke deelname aan internationale wedstrijden.
Het voorjaar 2008 was voor Finn Club Holland echter een dieptepunt geweest omdat wij afscheid
hebben moeten nemen van twee collega’s, in maart overleed zeer onverwachts Lucio Nodari en
in mei na een langdurige ziekte Hans Schelling.
Maar er waren in het afgelopen jaar ook fantastische momenten. Het echte hoogtepunt was
ongetwijfeld het WK Masters in Medemblik met een absoluut record aantal deelnemers,
maar liefs 229. Het evenement was zeer professioneel georganiseerd en onder optimale
weersomstandigheden verzeild. Wat ook niet onbelangrijk is, met een zeer positief oordeel van alle
buitenlandse deelnemers.
Op de Olympische Spelen heeft Pieter-Jan er alles aan gedaan om zich van zijn beste kant te laten
zien, maar helaas was het niet genoeg om met een Olympische medaille thuis te komen.
Wij rekenen op hem en op zijn doorzettingsvermogen voor de volgende Spelen in 2012.
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De nieuwe formule van de begeleiding van de voorjaarstrainingen door verschillende ervaren
Finnzeilers is door de deelnemers als zeer positief ervaren en wordt ongetwijfeld de komende tijd
voortgezet.
Op het ONK 2008, verzeild in Medemblik, wist Pieter-Jan overtuigend zijn hoge niveau te bewijzen
na 8 x 1-te plaats te varen is hij Nederlands kampioen geworden.
Han Bergsma won een Master titel tijdens het ONK Masters in Harderwijk
De buitenlandse evenementen waren nog steeds goed bezocht en met verdienstelijke resultaten .
Duitse evenementen waren iets minder in trek maar daar tegen over was op alle traditionele
evenementen de “Nederlandse Finn” goed vertegenwoordigd.
De daarbij bereikte resultaten verdienen zeker een vermelding: zoals o.a.:
Gold Cup – 4. Pieter-Jan Postma, Princes Sofia Cup – 6 Pieter-Jan Postma, Hyères – 4. Pieter-Jan
Postma , Europees Kampioenschap – 8. Pieter-Jan Postma, Delta Lloyd Regatta – 4. Pieter-Jan
Postma, 15.Sander Willems, Deense Kampioenschap – 2. Karel van Hellemond, 5.Bas de Waal, 14.
Henk de Jager, Oostenrijks Kampioenschap – 6.Karel van Hellemond , 11.Cees Scheurwater,
Benelux Kampioenschap – 1 Sander Willems, 2. Jan-Willem Kok, 3. Luuk Kuijper,
Belgisch Kampioenschap – 1. Henk de Jager, 5 André van den Heuvel,

Conform de wens van de leden op de laatste Jaarvergadering heeft het bestuur besloten het uitgeven
van de FinnNieuws stop te zetten.
In plaats daarvan is aan het einde van het jaar een FCH Jaarboek 2008 uitgegeven met daarin veel
verslagen, uitslagen en foto’s van het afgelopen seizoen.
In de nieuwe situatie is de website het meest belangrijke communicatie medium binnen de klasse.
Secretaris FCH : Robert P. Sledziewski
Amsterdam, 18 januari 2009
5. Verslag van penningmeester
Fons van Gent heeft de resultaten over het boekjaar 2008 en de begroting voor 2009 gepresenteerd.
Toelichting op de resultaten over het boekjaar 2008:
Ter vergelijking zijn de ledenaantallen en bedragen van 2007 tussen haakjes geplaatst. De cursief
gedrukte bedragen zijn de voor 2008 begrote bedragen.
Aantal leden per 1 januari 2008: 191 (186)
Groei in 2008: 15 (14)
Opzeggingen in 2008: 16 (9)
1 Lid is, na ontvangst van de contributie, afgevoerd wegens onvindbaarheid.
1 Lid is afgevoerd wegens niet nagekomen verplichtingen.
De ledenafname in 2008 bedraagt dus 18.
Aantal betalende leden in 2008: 205.
Startaantal leden per 1 januari 2009: 191 + 15 – 18 = 188 (191) Afname in 2008: -3 leden.
Reeds aangemelde nieuwe leden per 1 januari 2009: 2, waardoor het ledental per heden 190 (196).
Balans.
Er is per 31 december nog 1 contributie te innen. Het voorschot van € 5.000,= dat werd verstrekt aan
de organisatiecommissie voor het WK Masters 2008 in Medemblik is teruggestort.
De Balans laat enkele gebruikelijke posten zien, zoals de nog te ontvangen rente op de Bedrijfs Tele
Rekening, de nog te betalen verzendkosten van het Jaarboek 2008, de nog te betalen afdracht voor
de Persoonlijke Zeilnummers aan het Watersportverbond en de kosten voor de Nieuwjaarskaart.
Het resultaat over 2008 bedraagt -/- € 1.108,= (210,56 / 1.240,=).
Rekening van Baten en Lasten en de toelichting hierop.
Het negatieve resultaat is voor een groot deel te wijten aan het negatieve saldo van de wedstrijden. Er
zijn socials georganiseerd tijdens het ONK en ONK Masters en verder zijn de kosten voor de
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organisatie van de Boerenkoolcup wederom gestegen. Alleen de Tulpenrace gaf een positief saldo
doordat daarbij geen maaltijd inbegrepen is.
De opbrengst van de persoonlijke zeilnummers blijft redelijk constant: € 475,= (428,= / 600,=)
In plaats van Finnieuws is eenmaal het Jaarboek 2008 uitgebracht. Finnfare is in 2008 drie maal
verzonden. Kosten: € 1.450,= (900,= / 900,00)
De Algemene kosten, waaronder Bestuurskosten, administratiekosten, Hiswa, verzekering, mailings,
etc. zijn hoger dan in 2007 en iets hoger dan begroot: € 2.850,= (1.934,= / 2.625,=). De belangrijkste
oorzaken zijn o.a. het verzenden van een Nieuwjaarskaart, de iets hogere kosten van de
Jaarvergadering en de gestegen Bestuurskosten wegens het vergaderen op locatie uit praktische
overwegingen.
Er zijn geen Clubartikelen verkocht.
De Trainingskosten waren iets hoger dan in 2007, maar lager dan begroot: € 727,= (527,= / 825,=) Er
zijn minder trainingen gehouden dan begroot en er heeft een naberekening van de huur van een
rubberboot voor 2007 plaatsgevonden.
Er is ook voor 2009 een negatief resultaat begroot. Belangrijke oorzaak is dat wedstrijden die vroeger
een positief resultaat opleverden nu geld kosten. Enerzijds vanwege steeds hogere kosten vanuit de
organiserende vereniging en anderzijds vanwege het organiseren van socials en maaltijden. Er kan
echter nog steeds worden vastgesteld dat de club een financieel stabiele vereniging is, met een
stabiel ledenbestand, die met vertrouwen de toekomst tegemoet kan zien.

Penningmeester A.J.A. van Gent
Neer, 18 januari 2009
Het in het algemeen te concluderen dat de inkomsten en uitgaven van Finn Club Holland in een
goede balans zijn en het kan worden vastgesteld dat de club financieel zeer stabiel is.
- Arwin Karssemeijer vindt het versturen van de Nieuwjaarskaart te duur , hij stelde voor om de
de Nieuwjaarskaart per e-mail versturen.
- Wietze Zetsema suggereerde om meer te besparen op de verzendkosten.
- Joost Houweling stelt voor om de uitgave van het Jaarboek meer commercieel aan te pakken en te
gaan zoeken naar de sponsors.
- Gert van Woudenberg ondersteunt de suggestie van Joost.
- Arwin Karssemeijer pleit voor het verzenden van de Finnfare per e-mail
- Kees Kruijer vindt dat tasbare dingen (publicaties) moeten behouden worden, niet alles moet
digitaal zijn.
- Ewout verzocht Paul Kamphorst (PR commissaris) om te proberen de begroting van het
Jaarboek 2009 sluitend te krijgen door werving van de sponsors / adverteerders – Actiepunt
De jaarrekening 2008 is door de vergadering goedgekeurd.
6. Verslag van de kascommissie
De kascommissie, voorzitter Eric Bakker hebben een kascontrole uitgevoerd en hebben vastgesteld
dat de financiële gevolgen van de gebeurtenissen in het verslagjaar 2008 juist en volledig zijn
verantwoord in de jaarrekening .
De kascommissie verleent décharge aan de penningmeester en bedankt hem voor zijn inzet.
Het verslag van de kascommissie is door de voorzitter voorgelezen en hij bedankte de kascommissie
voor de verleende medewerking.
7. Décharge van het bestuur
- De vergadering heeft het bestuur van Finn Club Holland over het in 2008 gevoerde beleid
décharge verleend.
De voorzitter, Ewout Meijer, bedankte alle aanwezige leden voor het in het bestuur gestelde
vertrouwen.
- Verkiezing bestuurslid FCH
Paul Kamphorst is halverwege 2008 bereid geweest om de functie van PR commissaris
binnen het bestuur van FCH te bekleden.
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Hij werd alsnog formeel door het bestuur voorgedragen als nieuwe PR Commissaris van FCH.
De Vergadering ging akkoord met zijn kandidatuur.
8. Uitreiking van de Jaarprijs, de Zenithprijs en de Master Jaarprijs
- Zowel de Jaarprijs als de Zenithprijs, voor goede prestaties als Nederlands
Finnzeiler in het buitenland, zijn aan Pieter-Jan Postma toegekend
- De Jaarprijs voor de beste Master 2008 is in ontvangst genomen
door Han Bergsma.
Beide zeilers waren niet aanwezig dus zijn de prijzen niet uitgereikt
9. Wedstrijdkalender 2009
Ewout heeft de reglementen van de Jaarranglijst en het selectiereglement voor EK en WK toegelicht.
De wedstrijdcommissaris Luuk Kuijper, heeft de nationale en internationale wedstrijdkalender voor
2008 gepresenteerd en waarnodig toegelicht.
Hij heeft ook benadrukt dat alle internationale wedstrijden die op de internationale wedstrijdkalender
komen te staan kunnen worden gehonoreerd voor de jaarranglijst.
Luuk heeft de master jaarranglijst behandeld – 3 voorstellen
- voorstel 1 - WK Masters zal niet meetellen voor de jaarranglijst
- voorstellen 2 en 3 - voor de Masters Jaarranglijst zullen alleen de 4 beste resultaten
meetellen
Inhoudelijke reactie van de leden op gepresenteerde voorstellen:
- Arwin Karssemeijer vind dat zonder duidelijke aanwijzing van de selectie evenementen is
de situatie te vrijblijvend.
- Luuk Kuijper is van mening dat zeilers hun eigen keuze zelf moeten kunnen bepalen.
- Henk de Jager pleit voor de gesplitste klassementen voor masters , g. masters en
g.g. masters
- Lacus-Jan Groenhout stelt voor dat het bestuur verantwoordelijkheid zou kunnen nemen voor de
organisatie van FCH Master Kampioenschap.
De bovengenoemde voorstellen zijn ter stemming gebracht, met een resultaat:
- voorstel 1 – 27 stemmen
- gecombineerd voorstel 2 en 3 – 26 stemmen
- Jan Zetzema stelde voor om de Finnale een factor 1,4 te geven. Zijn voorstel heeft geen
meerderheid van de stemmen gehaald.
- Wouter Molenaar vraagt om de Loosdrechtweek op de wedstrijdkalender te zetten.
- Jan van der Horst stelt voor om tijdens ALV de afgesproken regels dit jaar bij wijze van proef
te accepteren.
- Cees Scheurwater stelt voor om een afrek wedstrijd in te voeren. Met zijn voorstel heeft
ALV ingestemd. Cees heeft ook gevraagd of FCH Masters op andere dan Harderwijk , locatie
gehouden kan worden. Zijn verzoek is ter stemming van ALV gebracht.
Stemming - voor de oude locatie in Harderwijk - voor 21 stemmen, tegen 30 stemmen.
- Kees Kruijer waarschuwt voor het risico i.v.m. het veranderen van de locatie voor FCH Masters.
- Wietze Zetzema stelde voor, dat het bestuur een aantal alternatieve locaties voor
FCH Masters zou kunnen aanwijzen.
- Jan van der Horst is van mening dat Harderwijk niet elk jaar het FCH Masters hoeft te organiseren.
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10. Trainingen 2008
Volgens het door het bestuur vastgestelde plan, zou FCH in 2009 voor de leden,
5 voorjaarstrainingen organiseren
Gezien de positieve reacties van de deelnemers worden voorjaarstrainingen gegeven door
een aantal top Finnzeilers.
Ewout zegt toe, dat alle initiatieven door het FCH bestuur worden beoordeeld en overwogen en
of er voldoende financiële ruimte is om nieuwe trainingsvoorstellen te steunen.
Gert van der Heijden vroeg of Helevoetsluis in aanmerking kan komen voor het organiseren van de
training.
Ewout heeft geantwoord dat het zeker mogelijk is als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:
- zelf organiseren
- tijdig aanmelden op de site en bij Ewout, Fons ( het bestuur)
- kosten vooraf bekend maken
Wietze Zetzema heeft medegedeeld dat hij in 2009 Finn-opstapdagen wil organiseren
(b.v. in Medemblik) - Actiepunt

Lacus-Jan Groenhout vroeg of het mogelijk is om met de Finnklasse naar het evenement
van b.v. Laser of Splash te gaan, met als doel jonge nieuwe Finnzeilers te werven.

11. Verkiezing van de Kascommissie
De samenstelling van de Kascommissie voor 2008 is als volgt:
Voorzitter
René Sala
Commissielid
Frank Edens
Reserve-commissielid Wiliam Koekoek
12. Wat verder ter tafel komt
- Rodrick Casander wil graag dat het schema van de voorjaarstrainingen zo vroeg mogelijk wordt
bekend gemaakt. Hij stelt ook voor om Henk Plaatje uit te nodigen voor het uitleggen van het nieuw
wedstrijdreglement.( 1 of 2 sessies)
- Gert van der Heijden heeft foto’s van Delta Lloyd wedstrijden opgestuurd naar Johan, maar heeft
verder geen reactie daarover ontvangen.
- Timo Hagoort wil graag een bevestiging krijgen dat de selectie peildatum voor het WK en EK 6
weken is.
- Ewout bevestigd dat en deelde mee dat de eerste 20 zeilers van de jaarranglijst actief worden
benaderd ruim 6 weken voor het evenement.
- Wouter Molenaar vraagt om meer actiepunten om te kunnen bezuinigen.
- Jan van der Horst pleit voor beperking van de stemmachtiging.
Ewout deelde mee dat om dat mogelijk te maken eerst de statuten FCH gewijzigd moeten worden.
Jan van der Horst legde uit dat de eerste video camera van Pieter-Jan (betaald door FCH) verloren
Is gegaan.
De tweede video camera heeft Pieter-Jan zelf gekocht maar die werkte niet goed.
Jan van der Horst heeft een nieuwe video camera gekocht en die kan aan iedere Finnzeiler
uitgeleend worden.
- Gert van Woudenberg pleit voor om de voorstellen die aan ALV overleg moeten worden
wat eerder in te dienen.
15. Rondvraag
- Henk de Jager vraagt of alle zeilers verzekerd zijn en wie controleert dat.
Ewout antwoordt hierop, dat dat de taak is van de organiserende vereniging.
- Jan van der Horst wil graag weten wie de voorjaarstrainingen leidt.

5

- Lacus-Jan Groenhout vraagt of conform de nieuwe klassenregels de lengte van de boot
kan worden bepaald. Ewout antwoordde, dat de bevoegdheid van IFA is.
- Chiel Barends wil weten of de lamboley test kan naar Nederland gehaald worden i.p.v.
boten naar Polen te sturen.
Jan van der Horst antwoordt hierop dat een goede test te nauwkeurig en te ingewikkeld is
om hier in Nederland te doen.
- Thierry van Vierssen vraagt zich af of de kosten van de jury tijdens de evenementen niet te
hoog zijn.
Thierry wil ook graag weten wat er gebeurd met het geld van de Stichting WK Masters.
Ewout antwoordde dat het bestuur het niet gepast vond om geld naar FCH over te schrijven,
maar in principe blijft het geld bij de Stichting.
16. Sluiting
De voorzitter, Ewout Meijer, sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst.
Hij nodigt iedereen uit voor de Nieuwjaarsborrel en de traditionele maaltijd.
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