Notulen jaarvergadering 2019
1. Opening en presentatie, voorzitter heet iedereen van harte welkom. Er zijn 48
aanwezigen.
- Er wordt stilgestaan bij het heengaan van Cees Kruijer en Peter Verhoef,
voorzitter vraagt ogenblik stilte
- Vervolgens volgen een aantal hoogtepunten uit het zeiljaar 2018 waaronder de
derde plaats van PJ op het WK in Aarhus en het jonge podium tijdens het NK van
2018 wat natuurlijk goed is voor de klasse.
- Voorzitter staat ook even stil bij de uitspraak van de ISA om de Finn op de
Olympische spelen te vervangen door een gender neutrale kielboot. Een
beslissing die wij natuurlijk allen betreuren. Cees Scheurwater belicht een positief
punt van de zaak dat de Finn “door prijserosie”dan waarschijnlijk een meer
laagdrempelige boot zal worden voor een breder publiek dan nu het geval is.
2. Notulen 2018.
De notulen worden goedgekeurd
3. Ingekomen stukken
Er zijn 13 afmeldingen binnengekomen
4. Verslag secretaris
Secretaris Aukema geeft gedetailleerd verslag over 2018 met als highlights;
- Verloedering van het ambt secretaris door het vervangen van correspondentie
via schrift door moderne communicatietechnieken via internet.
- Kort verslag over Fabulous 5, de hoop wordt uitgesproken dat we niet over
enkele jaren de Unfortunate 2 hoeven te organiseren bij gebrek aan
belangstelling
- Deelnemers aantal Nationale wedstrijden zijn ten opzichte van 2017 redelijk
stabiel gebleven, paar evenementen zakken hard weg.
- Ondanks de schrijfprijs worden er minder wedstrijdverslagen geschreven
- Veel Nederlandse successen op internationaal niveau
- Positieve ontwikkelingen informatievoorziening via vernieuwde website en
facebook.
- Als hoogtepunt wordt het binnenhalen van het Masters WK 2020 benoemd met
als try out evenement het NK 2019
5. Verslag penningmeester
- Maarten begint met uitleg over een vervelende situatie die heeft plaatsgevonden
en wel dat er middels Phishing een bedrag groot ca. 2.500,- was verdwenen van
de FCH rekening. Door vasthoudendheid en astronomische inspanningen, van
onze penningmeester, is dit bedrag weer teruggestort uiteindelijk. Maarten
ontving hiervoor een staande ovatie. Wij zijn gewaarschuwd.
- Financieel verslag over 2018 volgt. Het resultaat is ten opzichte van 2017 sterk
verbeterd, dit heeft te maken met de extra kosten voor het lustrum in dat jaar.
Wel is het resultaat achtergebleven ten opzichte van begroting. Dit heeft vooral
te maken met de extra en niet opgenomen kosten voor de Finn Fabulous 5
wedstrijden.
6. Kascommissie; Ronald Ruiter (bij afwezigheid van Hein van Egmond) meld namens de
kascommissie dat alles keurig voor elkaar is en geeft nogmaals complimenten aan de
penningmeester voor het terughalen van het gefraudeerde bedrag met de

opmerking dat het onvoorstelbaar is dat zoiets kan. Thierry van Vierssen is het daar
roerend mee eens.
7. Decharge van het bestuur; wordt door de vergadering verleend
8. Verkiezing kascommissie; Ronald Ruiter + Thierry van Vierssen vormen de
kascommissie van dit jaar met als reserve Ruurd Baerends
9. Bestuurswisselingen; er stonden weer een aantal functies op nominatie aftredend.
Geen van de bestuursleden geeft aan op te willen stappen en dit wordt met luid
applaus door de vergadering bestendigd.
10. Begroting 2019; de begroting wordt door de penningmeester gepresenteerd en
hierin zijn weinig bijzonderheden meer te melden dan de bijdrage van Euro 2.500,van de FCH aan het try out Nederlands kampioenschap in Port Zeelande
11. Wedstrijdkalender 2019; Tobias Kirschbaum neemt als wedstrijdsecretaris de agenda
voor 2019 met ons door. Gezien het suc6 van de Fabulous 5 formule ook dit jaar
weer een mooie serie van 5 evenementen die meetellen voor het FFF klassement.
Het ONK master in port Zeelande is toegevoegd. Belangrijke wijziging is het online
inschrijven en betalen voor FCH evementen, Tobias geeft uitleg, wordt positief
ontvangen. Tot slot worden de trainingsdata besproken. Hierin zijn geen
bijzonderheden buiten de trainingen die worden verzorgd door onze internationale
toppers PJ en Nicholas.
12. Masters 2020; Jan Zetzema krijgt als vertegenwoordiger van de Stichting die het WK
verzorgt het woord en geeft uitleg hoe en waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn.
Belangrijk is natuurlijk de pilot (het NK) om te kijken waar we met elkaar kunnen
zeilen op de Grevelingen. 1 van de beperkingen op dit zeilwater is natuurlijk de
ruimte.
13. EK2021; gemeld wordt dat er nog een kandidaat locatie wordt gezocht voor het EK
Finn in 2021. Mogelijk wordt gedacht aan Scheveningen. De FCH is niet van mening
dat het topprioriteit heeft om dit evenement binnen te harken.
14. De prijzen van 2018
- De Finn Fabulous Five jaarprijs gaat naar Tobias Kirschbaum
- De Jaarprijs is gewonnen door Nicholas Heiner
- De Zenith prijs (voor beste buitenlandse prestatie) is voor PJ Postma (3e Aarhus)
- Winnaar van het ONK 2018 is geworden PJ Postma
- Nederlands kampioen master 2018; Roy Heiner
- Bovenaan in het masterklassement van de FCH; Bas de Waal
15. Vrijwilliger van het Jaar is geworden; Maxim Berrens,
16. Verloting Finn Fabulous Five zeil; 12 zeilers maken kans op het FFF North Sail naar
keuze. Door 3 afwezigen dus een kans van meer dan 10% op dit zeil. Na enig
tromgeroffel wordt Paul Kamphorst zijn naam uit de hoed getoverd. Gefeliciteerd
Paul.
17. Er zijn verder geen ingekomen stukken of rondvragen. Fons van Gent neemt nog de
vrijheid om het bestuur te bedanken voor hen inzet en plaatst enkele kritische noten
die helaas niet of onvoldoende genotuleerd zijn.
18. Sluiting; Chris sluit de vergadering om ca. 17.15 (inclusief kleine pauze). Er wordt nog
gezellig nagetafeld en geborreld. Het buffet en de gastvrijheid van het Vrijbuiter
clubgebouw team was weer uitstekend.

