ALV 18 januari 2020
Aanwezig; 40
Afgemeld; 10
Nieuwe lid kascommissie;
1. Opening;
Chris Frijdal opent vergadering om 15.10. Met name welkom voor erelid Fons van
Gent.
2. Hoogtepunten; Nicholas 2e op gold cup. WK master; Het Witte Huis beste Finnclub
ter wereld; Bas de Waal EK grand master, wint van Budzien, Henk de jager EK legend
3. Teleurstellingen; Finn niet meer Olympisch na 2020. Er ontstaat een vraag en
antwoordspelletje over het hoe en waarom. Afscheid van de Santa Maria van JW.
Afscheid van PJ. Afscheid van aantal finnzeilers die solo gaan zeilen. Het goede
nieuws is dat de Finnvloot Nederland groeit met name op de kaag.
4. 2020; bijzonder jaar met medaillekandidaat, natuurlijk veel belangrijker de Finn
World Masters.
5. Agenda; voorzitter presenteert de agenda
6. Verslag secretaris; Aukema maakt zich er wat makkelijk af en presenteert de
statistieken en uitslagen buitenlandse evenementen.
7. Verslag penningmeester; Maarten presenteert de financiële resultaten van 2019. Er
komt een vraag over de zeilnummers en meetbrieven. Chris Frijdal geeft uitleg. In het
kort; je hoeft maar 1 keer te betalen voor je persoonlijk zeilnummer. Er hoeven geen
kosten voor meetbrieven meer afgedragen te worden.
8. Kascommissie; Thierry van Vierssen neemt namens de kascommissie het woord en
meld dat alles dik voor elkaar was. Herverkiezing; Thierry is nu eerste lid gevraagd
wordt om een tweede lid en een reservelid. Chris Frijdal benoemt Paul Kamphorst als
tweede lid aan en Johan van Straalen als reservelid
9. Bestuurswisselingen; Penningmeester Maarten treedt volgens rooster af maar stelt
zich weer beschikbaar en wordt herkozen. De rest van het bestuur blijft aan en
Tobias geeft aan dit jaar voor het laatst te zijn. Gevraagd wordt of er alvast iemand
bereid is, gezien het vele werk dat Tobias op het gebied van promotie en trainingen
verricht, om zijn taken over te nemen.
10. Begroting; Maarten geeft toelichting op de begroting. Fons van Gent oppert om
iedereen met een persoonlijk zeilnummer toch hiervoor te laten betalen teneinde
een sluitende begroting te creëren. Besloten wordt om de opmerking vast te leggen
en ter overweging te nemen. Jelte brengt in dat wij dan ook de contributie met 10,kunnen verhogen om de begroting dekkend te krijgen. Discussie volgt Aukema meldt
dat het genotuleerd is, wordt vervolgd.
10a. Maarten presenteert de verwachte bijdrage per evenement.
11a. Tobias presenteert de wedstrijdkalender, en geeft uitleg over de indeling,
herintreder zomerwedstrijden Sneek in plaats van NK Port Zélande
- Nadere uitleg over het concept FFF
- Uitleg complete agenda en factor per wedstrijd.
- Kleine uitleg volgt waarom welke evenement welke factor heeft
11b EK 2021 zou op risico van FCH moeten worden georganiseerd, dit doen we dus niet!

12. Trainingen; Tobias legt uit dan Niels Broekhuizen en Nicholas hun agenda nog niet
bekend is. Wij zijn nog op zoek naar trainers.
13. Jan Zetzema presenteert de masters 2020
- Haalt het min of meer mislukte WK Masters Laser aan.
- Legt uit dat er op twee areas wordt gevaren. 2 groepen eerste start ca. 11.00 en 2
groepen tweede start om ca. 14.00 starten. Er liggen what if scenario’s klaar
- Bij presentatie begroting worden er enige vragen gesteld, ondermeer over bijdrage
FCH. Jan legt uit en legt ook uit over bijdrage Covebo (6.000,-) voor ONK en WK.
- Gerko wordt naar voren geroepen en bedankt voor het beschikbaar stellen van een
te verloten Fantastica.
- Ieder lid van de club van 100 maakt extra kans om deze te winnen.
14. Jaarprijzen;
- voorzitter presenteert de volledig gerefitte jaarprijs. Dit jaar gewonnen door Nicholas
Heiner
- Masterprijs is gewonnen door Bas de Waal
- Zenithprijs voor beste buitenlandse prestatie voor Nicholas Heiner
- Finn Fabulous Five wordt weer gewonnen door Tobias Kirschbaum
- Super 7 prijs 2017 is nooit afgehaald wordt alsnog uitgereikt aan Eric Bakker
15. Verloting dit jaar FFF zeil tussen 15 aanwezigen
16. Vrijwilliger van het jaar; via bruggetje wordt deze uitgereikt aan Ewout Meijer
17. Wvttk;
- Er wordt gevraagd of er een vereniging het lustrum in 2021 wil organiseren,
rechtstreekse vraag aan de voorzitter van Het Witte Huis die positief staat om dit bij
HWH te organiseren.
- De Finnale voor 2021 is vacant.
- Aankondiging winterwedstrijden Nijkerk
18. Rondvraag; Wouter Molenaar vraagt zich af of er nog een ONK Master georganiseerd
gaat worden op binnenwater in plaats van Medemblik
Nog een punt van Wouter heeft betrekking op het vervallen van de meetbrief
waardoor iedereen met zijn boot kan gaan prutsen. Er wordt opgemerkt dat dit op
dit moment ook al mogelijk is omdat er nooit controle is. Punt is genotuleerd
Einde vergadering

