NOTULEN (v 15-02-2014)
Jaarvergadering Finn Club Holland d.d. 19 januari 2014
Ter bespreking en vaststelling door ALV 2015
PM: gaarne opmerkingen vooraf aan FCHsecretaris: Boudewijn Kortbeek
fchsecretaris@hotmail.nl

1. Opening
Paul Kamphorst opent de vergadering om 14.30 met een welkom voor de leden, en het erelid Kees
Kruijer. Er zijn xx leden aanwezig.

2. Ingekomen stukken







Afmeldingen: Hein Bloemers, Wouter Molenaar, Jan vd Horst, Peter Hubregtsen, Jan Kingma,
Rodrick Casander, Robert Sledziewski, Jan Zetsema (met compliment voor Fons), Henk de
Jager, Ben Witkamp, Chris Frijdal, Maarten Oberman, Peter Aukema, Klaas Boot, Thierry van
Viersen, Bas Proper, SVP Paul aanvullen.
Paul vraagt iedereen de aanwezigheidslijst alsnog te tekenen als dat nog niet gedaan is.
Uitnodiging Boot Holland, wordt behandeld bij wvttk.
Uitnodiging deelname jubileumwedstrijd Kralingen 2015. Wordt behandeld bij
wedstrijdkalender.
Vragen wedstrijdkalender (Wouter Molenaar, Jan vd Horst), worden meegnomen bij
wedstrijdkalender.
Silver Cup (t/m 22 jaar): aanvraag steun en bijdrage voor het evenement in Hoorn. Blanes
(Spanje) heeft het evenement teruggegeven. Bestuur stelt voor 1500 euro beschikbaar te
stellen maar alleen wanneer er zekerheid is dat het evenement doorgaat én dat de
begroting sluitend is.
Tobias geeft een heldere uiteenzetting, FCH bestuur ziet meerwaarde in het evenement. De
bijdrage komt uit de FCH begroting, er wordt met dit voorstel geen beroep gedaan op de
stichting. De eisen zijn lager dan voor de Gold Cup,dat maakt het evenement minder duur.
Naast de FCH-bijdrage wordt er gezocht naar sponsors voor een bedrag van 8500 euro. De
FCH zal er bij de IFA op aandringen dat de borg van Blanes naar Hoorn overgemaakt wordt
(euro 3000).
Er wordt gevraagd of er niet meer naar toe kan. Het bestuur antwoord dat deze bijdrage
vooralsnog redelijk en beschikbaar is. Daarnaast loopt een verzoek bij de Stichting Masters
2008 om een bijdrage van euro 1500, daar is nog geen besluit over genomen door de

stichting. Dat staat naast het bestuursvoorstel aan de ALV.
Ieder wordt opgeroepen sponsors te interesseren. En vrijwilligers van de FCH zijn nodig, en
van harte welkom bij het evenement.
Kees Kruijer sluit de discussie af met ‘goed initiatief, positieve PR voor de FCH.
De ALV besluit unaniem de 1500 euro ter beschikking te stellen onder de genoemde
voorwaarden.
PM: Sander Willems komt ruim na de opening binnen en verwerft daarmee de zetel in de
kascommissie.

3. Goedkeuring van de notulen van de jaarvergadering 2013
Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen. De acties uit de vorige jaarvergadering zijn gedaan:
uitreiking prijs voor PJ op het Witte Huis, juni wedstrijd (niet in 2014 door samenloop met
Masters, Robert is benaderd om tijdens Tulpen race, Boerenkool of tijdens deze vergadering
alsnog bedankt te worden voor zijn bijdrage aan de FCH. Besloten wordt hem een attentie te
sturen en er ligt een FCHvlag klaar om boodschappen voor hem op te zetten.). Het verslag over
2013 wordt goedgekeurd. met aanvulling door Henny van de Brink.

4. Verslag van de secretaris
Jaarverslag 2013 Finn Club Holland, zie bijlage. Wat verzekeringen betreft vult Henny vd Brink
aan dat ook wanneer de gegevens van de schadeveroorzaker bekend zijn, verhaal een langdurige
kwestie kan zijn.

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







Van 209 naar 207 leden;
Blijven voldoen aan de wens van minimaal 15.000 reserve
FCH blijft daarmee financieel stabiel
FCH tarieven blijven dit jaar gelijk (2015 kleine verhoging)
Kascontrole positief: ziet er goed, alles onderbouwd, kostenontwikkeling goed, balans nog
beter. Conclusie: kascommissie adviseert de ALV de jaarrekening 2013 goed te keuren.
Daarop verleent de ALV decharge aan de penningmeester, met applaus.

7. Voorstel Bestuur
Bestuur stelt de ALV voor aan Fons het erelidmaatschap aan te bieden. Dit wordt door de ALV
unaniem en met applaus verleend. Fons accepteert dit eerbetoon gaarne.
In de afscheidsspeech gaat de voorzitter terug naar het begin van Fons zijn FCHcarrière: 1983 lid,
1986 bestuurder (opening EuroDisney, Chris Evert en haar hele mooie benen, Teardrop en het
pontje Zijpe).

Fons dankt de vergadering. In 1987 in het bestuur gekomen. In 1989 penningmeester (25 jaar
lang). Hij memoreert dat hij 25 jaar geleden een chaotische boekhouding aantrof
(schoenendoos), en de voorzitter had de bijbaan van voorschieter. Hij bedankt ons voor zijn lintje
en voor de inzet om dat voor elkaar te krijgen. De SEPA operatie was een zware operatie op het
eind maar gelukt. Het laatste jaar van het bestuur was niet de beste van zijn carrière.Met de
artrose wordt het alleen lichtweer zeilen. Hij gaat niet bij ons uit het oog en zeker niet uit het
hart.

Het bestuur dankt Ewout Meijer voor zijn grote inzet voor de FCH om de site in de lucht te
houden. De site wordt prima onderhouden en nieuws wordt snel geplaatst. Daarvoor wordt hij in
het zonnetje gezet met een Finn op schaal.

7A Voorstel Bestuur nieuwe penningmeester
Het bestuur stelt de vergadering voor Peter Verhoef te benoemen als penningmeester. Peter zal
deze functie 2 jaar vervullen. Er zijn geen tegenkandidaten. Peter wordt door de ALV unaniem
verkozen.
Ook geeft het bestuur aan dat zij een voorstel zal doen voor het aftreden van de voorzitter.
Aan de orde wordt gesteld dat in de statuten een wisseling van bestuur staat voorgeschreven; dit
is niet gebeurd en daarmee niet cf de statuten. We gaan proberen hier aan te voldoen met de
kanttekening: ‘laten wij blij zijn dat wij uberhaupt een bestuur hebben’.

8 Jaarprijzen
Het bestuur stelt voor de volgende prijzen te verlenen aan:
 Zenith Prijs: drie kandidaten: Simeon Tienpont, Henk de Jager, PJ Postma
Bestuur kiest Pieter Jan voor deze prijs voor de beste buitenlandse prestatie.


Masterprijs: Karel van Hellemomd



FCH Jaarprijs: Pieter-Jan Postma

Naar aanleiding van een opmerking van Luuk Kuijper dat hij een andere voorkeur heeft voor
de Zenith prijs, wordt een toelichting gegeven over de achtergrond van de Zenith prijs.
Hierbij wordt gewogen de eindklassering én het evenement. De ALV steunt deze keuze.

9 Nieuwe initiatieven
Het bestuur heeft naar de mogelijkheid van nieuwe initiatieven gekeken. Het gaat dan om
teamzeilen, matchracen en een extra wedstrijd in juni. Er zijn pogingen gedaan om dit van de grond
te krijgen (Randmeer), maar er was geen belangstelling. Het blijft op de actielijst.
Door de late Masters is de juniwedstrijd dit jaar niet mogelijk.

10 Wedstrijdkalender 2014

Op de concept kalender (op de site) komen de volgende vragen/opmerkingen:
De hamvraag is: waar ligt Ophoven. Na consultatie van een aardrijkskunde leraar kunnen wij
mededelen dat Ophoven in België ligt, vlak onder Thorn, het beroemde witte stadje in midden
Limburg. De relevantie van Ophoven is dat dit jaar daar de Euregioregatta gezeild worden (wsv
verenigingen (Thorn, Ophoven, Roermond en het NWRheinfalen Segler Verband). Met 5 Finnen een
eigen start. Leuke wedstrijden met een prima after sail en hopelijk komen de Belgen ook dit keer.
Finnale is afgestemd op Sailing for Oostend en Nesselblatt, daardoor gelijk met de Belgische
wedstrijd in Eijsden.
Benelux: verdient grotere deelname: goede wedstrijd, goede organisatie, ruimte aan de wal en mooi
water, slechts een half uurtje zeilen naar de start (PM tip: betaal contant, niet vooraf)
ONK Masters op Medemblik, gelijk met de ONK.
8-9 maart wedstrijd Nijkerk met zondag 2 maart een FCHtraining. Laat het de openingsklassieker
worden. 7 maart kan ingezeild worden. Nadere informatie bij Ronald.
Cannes: wordt factor 1,6
Gold Cup: is dit jaar een ISAF-evenement, geen IFA. Betekent dat er 3 NL’ers naar toe kunnen (op
basis ranglijst), naast de geplaatsten door de IFA.
De veelgevraagde juniwedstrijd: dit jaar niet omdat de Masters laat valt, volgende jaren wel. En de
40-min kunnen naar Ophoven.
Kalender wordt met applaus vastgesteld

11 Trainingen
Schema wordt vastgesteld met toevoeging Nijkerk 2 maart
Vergoeding trainers: C-status is vervallen; dat betekent dat de hogere (dubbele) vergoeding ook
vervalt.
Instaptraining: wordt een goed initiatief gevonden. Advies vanuit de vergadering om het ook echt
apart te houden voor de nieuwelingen.
PM: kijk op de site voor de laatste informatie.

12 Kascommissie
De Kascommissie heeft de financiële gang van zaken onderzocht, en is tot de conclusie gekomen dat
het prima in orde is. De commissie stelt voor Fons te dechargeren voor zijn beleid van afgelopen jaar.
Dit advies wordt unaniem door de vergadering overgenomen.
Dit jaar is Chris Frijdal voorzitter van de Kascommissie, bijgestaan door Sander Willems, de eerste en
de enige laatkomer.

13 Rondvraag Wvttk

Ewout stelt voor ivm de kosten van het jaarboek, deze alleen nog op de site te zetten. Leden die dat
willen kunnen hem zelf printen.
Het bestuur heeft vanwege de kosten sympathie voor dit voorstel, het is een ingrijpend voorstel, zij
komen hier op terug. Het komt in ieder geval als PDF op de site.
Ronald van het Klooster stelt voor op Facebook een FCHpagina te maken, moderne communicatie
met een actieve pagina. Bestuur heeft een positieve grondhouding. Opgemerkt wordt dat de Finnsite
van Hein niet erg actief is.
De betrokkenheid van de FCH bij Boot Holland heeft de laatste jaren geen enkel nieuw lid
opgeleverd. Er komen voornamelijk motorboters. Met Jan van der Horst is besloten deze activiteit te
staken.
Tobias over de Silver Cup 2014 Hoorn:






Zij zoeken hoofdsponsor voor het evenement, graag tips/ voorstellen
Cosponsers zijn zeer welkom, ook voor leuke dingetjes om weg te geven
Graag inzet van FCH-leden om sponsors/fondsen te werven
Vrijwilligers bij het evenement zijn nodig en daarmee van harte welkom
Slotwoord van ere lid Kees Kruijer: “het gaat goed met de Finnclub, wij hebben actieve leden.
Een club heeft een motor nodig en dat is het bestuur, waarvoor dank; instemming van de
ALV”.

14 Sluiting
Sluiting door de voorzitter

Vervolg:
Robert laat weten dat hij zeer geroerd is door het vlagvertoon en dankt allen zeer.

