Notulen Algemene Ledenvergadering Finn Club Holland 2016
17 januari 2016
14.00 uur
WV de Vrijbuiter Loosdrecht.

1. Opening Voorzitter




Voorzitter opent de vergadering met een toelichting op de gekozen locatie. Na de
koninklijke een mooie bijeenkomst gehad in Harderwijk en het was nu weer de beurt
aan het loodrechtste in het prachtige clubhuis van de Vrijbuiter.
De voorzitter neemt ook de gelegenheid te baat om nogmaals toe te lichten waarom
hij de vorige vergadering gehandeld heeft zo als hij gehandeld heeft. Dit met de
intentie het beste met de klasse voor te hebben en geenszins de toenmalige geldig
genomen bestuur beslissing te ondermijnen. Dat dit wel gebeurde betreurt hij ten
zeerste en begrijpt dat de manier waarop enig fronsen der wenkbrauwen heeft
veroorzaakt.

2. Goedkeuring notulen ALV 2015.


Twee opmerkingen 1. SE Willems mist de lijst van machtigingen m.b.t. NK 2015
Medemblik 2. Waar Edam genoemd wordt dient Monnickendam gelezen worden.
Notulen goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken


Geen

4. Verslag secretaris


Zie bijl.2

5. Verslag Penningmeester


Zie bijl.3

6. Verslag kas cie


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 punt 6.

8. Goedkeuring Huishoudelijk reglement






Opmerkingen over het voorgelegde huishoudelijk reglement.
Harold geeft aan in artikel 12 een vast bedrag gepast te vinden
opmerking over onk
aan gegeven dat er geen strijdigheid met de notulen moet zijn of een overname van
de notulen
Reglement aangenomen en gaat per 1 januari 2017 in werking.

9. Begroting 2016 .


zie bijl.4

10. Wedstrijdkalender.





Wedstrijdkalender is gepubliceerd.
Super 7 deelname overall is goed maar om specifiek de 5 van de 7 wedstrijden te
zeilen viel wat aantal tegen slechts 15 Finnen hebben de 5 kunnen volmaken. Wel
heeft het geleid tot meer inschrijvingen op bijvoorbeeld de zomer wedstrijden in
Sneek. De verloting van de prijzen zal aan het eind van de vergadering plaatsvinden.
Voorts is er aandacht gevraagd voor de voorjaarswedstrijden in Nijkerk, de Kleine
Sneekweek, de Finnale die dit jaar in Hoorn verzeild zal worden. Ook de data van de
randmeer race besproken dit met betrekking tot het Belgisch kampioenschap en de
super 7. Verder aandacht gevraagd voor de Benelux kampioenschappen

11. 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.

12. Lustrum;


Het 55 jarig bestaan van de Finnklasse zal dit jaar gevierd worden tijdens de
randmeerrace. Het wordt een geweldig evenment en we verwachten dan ook
iedereen. Verder een oproep aan de leden om oud leden te benaderen om deel te
nemen.

13. Verkiezing nieuwe kas cie


Kas commissie bestaat uit SE Willems en JvdHorst. Reseve lid is Timo Hagort.

14. Bestuurswisseling.
a. Ronald Ruiter, bestuurslid met de portefeuille PR en Communicatie, heeft te kennen
gegeven af te willen treden. Het bestuur stelt voor om Ronald van Klooster in de
opengevallen functie te benoemen. Tegenkandidaat kunnen zich vóór de vergadering

melden bij de secretaris. Betreffende kandidaatstelling dient door tenminste 10
stemgerechtigde leden ondertekend te zijn.
15. Uitreiking Jaarprijzen,
 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
16. Vrijwilliger van het jaar:


De vrijwilliger van het jaar is Jan Zetzema. Tien jaar lang een van de leukste en beste
wedstrijden georganiseerd. Ook nog een klassieker. Geweldig hoe hij dit met zijn
bemanning steeds weer tot een succes heeft weten te maken. De klasse is hem meer
dan erkentelijk spreekt haar dank uit door hem uit te roepen tot vrijwilliger van het
jaar.

17. WVTTK


18. Sluiting

De Voorzitter geeft aan waarom er dit jaar niet gekozen is voor een jaarboek maar
voor een mooie kaart en poster. Dit is omdat we een prima digitaal platform hebben
met de website en een steeds actievere en breed gelezen(ook door andere zeilers en
geïnteresseerde) facebook pagina. Daarnaast is er het kosten aspect ook het
samenstellen bleek steeds lastiger.

