
Notulen jaarvergadering 
 

1. Opening, voorzitter heet iedereen van harte welkom,  
2. Presentatie, 

- Er wordt stilgestaan bij de derde plaats van Nicholas Heiner, is de 5e Nederlander 
die op een WK podium heeft gestaan 

3. Agenda wordt goedgekeurd 
4. Notulen 2017; veel dichterlijke vrijheden aldus Cees Scheurwater. Notulen worden 

goedgekeurd.  
5. Afmeldingen, voorzitter presenteert een lijst van 13 afzeggingen met toelichting. 

Fons van Gent is voor het eerst in 30 jaar afwezig. 
6. Verslag van de secretaris. Jan Willem Kok kondigt zelf zijn vertrek aan 
7. Verslag van de penningmeester, Peter Verhoef opent met de demografische opbouw 

van het ledenbestand, vergrijzing is zichtbaar. Lagere contributie door 17 
opzeggingen. Peter geeft toelichting op hogere kosten evenementen. er is 17 euro 
aan rente binnengekomen op een bedrag van Euro 20.000,- ☺. Kascommissie is 
helaas niet aanwezig. Voorzitter lees de verklaring van de kascommissie voor. Deze 
keuren de cijfers goed met de vraag om decharge te verlenen aan het bestuur. 
Applaus 

8. Reservelid kascommissie wordt gevraagd, Thierry van Vierssen meldt zich vrijwillig. 
9. Bestuurswisselingen; voorzitter geeft groot aantal wisselingen aan. Wordt zelf voor 3 

jaar herkozen. Jan Willem Kok treedt af vergadering keurt benoeming Peter Aukema 
goed. De traditionele secretariskoffer wordt overgedragen door Jan Willem aan 
Peter. Jelte Baerends treedt af als penningmeester en wordt nieuwe 
wedstrijdsecretaris, Maarten Godschalx wordt gekozen als nieuwe penningmeester. 
Ronald van Klooster heeft aangegeven af te willen treden als PR medewerker, Tobias 
Kirschbaum wordt zijn vervanger. Peter Verhoef heeft afgelopen jaar het 
penningmeesterschap ondersteund en wordt hiervoor bedankt door de voorzitter 
evenals Jan Willem voor zijn vele jaren trouwe dienst. 

10. Begroting 2018 wordt gepresenteerd door nieuwe penningmeester en licht deze toe. 
Er wordt gestemd over de verhoging van 5,- euro, vergadering stemt hierin toe. Peter 
Verhoef ligt toe dat er 184 x 5.- bijkomt. Steven Voorn merkt op dat er steeds een 
klein negatief resultaat te zien is de laatste jaren en merkt op dat dit eigenlijk 0+ 
moet zijn. Paul licht als oud voorzitter toe wat de visie is geweest door de jaren heen, 
deze toelichting wordt geaccepteerd als onderbouwing. Ondergrens 15.000,- 

11. Finn Fabulous Five wordt gepresenteerd door Tobias. Geeft toelichting. Applaus voor 
het initiatief. 

12. Wedstrijdkalender wordt gepresenteerd door voorzitter. Er is een nieuwe Suzanne in 
het clubgebouw van Nijkerk. Stemming over 2 of 3 daagse Paasei, er wordt gekozen 
voor 2 dagen zo we hier zeggenschap over hebben. Speciale aandacht voor jubileum 
Steinhude. Helaas een paar dubbele weekenden zoals Zomerwedstrijden en Nieuw 
Loosdrecht weekend en Finnale op Hoorn en Vrijbuiterweekend. Voorzitter ligt toe 
waarom deze keuzes zijn gemaakt. Helaas ook weer 3 mooie evenementen achter 
elkaar in september. Boerenkoolcup is verschoven naar eerste weekend oktober. 
Voorstel van Hans Zuurendonk om Boterletter te schrappen. Wouter Molenaar 
vraagt wat de Finn Battle inhoudt / Tobias geeft antwoord, overdag fleetracing en 
savonds in de haven voor fun. Ronald Ruiter vraagt zich af of het ONK niet ergens 



anders dan Medemblik gevaren zou kunnen worden. Robbert merkt nog op dat 
dubbelingen uit de agenda gehaald moeten worden en dat er gekozen moet worden. 
Enige discussie ontstaat. 

13. Trainingen; Tobias licht het trainingschema toe. 
14. Jan Zetzema presenteert het Nederlandse bid voor het WK Master in 2020. 

Medemblik,  Workum, Volendam en Port Zélande hadden zich gemeld als kandidaat. 
Jan legt uit waarom het Port Zélande is geworden. Belangrijkste reden is geweest dat 
Port Zélande inclusief de faciliteiten heeft aangeboden. Capaciteit 400 bungalows 
waarvan zij er 120 beschikbaar willen stellen tegen 25% korting. Vlakbij 
Brouwersdam, capaciteit voor 180 campers. Grote feestzaal beschikbaar en slecht 
weerlocatie. Deze plussen konden de andere locaties niet bieden. Grootse plannen 
voor sponsoring worden toegelicht door Jan Zetzema, Finnen verloten, masten en 
zeilen, hoempapa band etc. Het moet een groot feest worden. Plan is om een club 
van 100 op te richten die het geheel ondersteunen en op die manier kans maken op 
een Finn tijdens de verloting. Anyway allemaal leuke ideeën. Gedacht wordt aan een 
groot comité met jonge en oudere leden.  

15. Jaarprijzen, Steven van Voorn wordt bedankt voor het bijhouden van de lijsten in de 
afgelopen jaren. Robbert Kroeze volgt hem op. 

16. Voorzitter reikt prijzen uit, Nicholas Heiner is winnaar van de jaarprijs, beste master 
2017 is gewonnen door Eric Bakker. Zenith prijs (beste buitenlandse prestatie) wordt 
gewonnen door Nicholas Heiner. Super7 prijs wordt gewonnen door Eric Bakker. 

17. Verloting van het zeil en een aantal goodies vindt plaats tijdens het buffet. 
18. Vrijwilliger van het jaar; Peter Verhoef 
19. Wat verder ter tafel komt; Jan Zetzema presenteert een wedstrijd in kajuitzeiljachten 

ten bate van een goed doel, en hij vraagt of er een mogelijkheid is om met de finn 
club een boot te sponsoren. 

20. Rondvraag 
- Wijnand v/d Leur neemt de gelegenheid om het bestuur van harte te bedanken 

voor hen inspanningen. 
- Chiel merkt op dat er slechts een paar aanbieders van Finnen op de website 

staan. Ewout legt uit, dit ligt voortaan bij Tobias, 
- Wouter stelt het 8+ kts pompen a/d orde. Voorzitter legt uit dat wij als FCH één 

stem hebben op de AGM van de IFA. Nicholas zal ons vertegenwoordigen. 
 
Sluiting, iedereen wordt bedankt voor de aanwezigheid 
 
 


