Notulen ALV Finnclub Holland, Zondag 17 Januari

Bijzonderheden:
De ALV werd dit jaar online gehouden middels een teamsmeeting. Het bestuur wist zich vergezeld
van ca. 40 leden die deelnamen hieraan. Wij drinken natuurlijk liever een biertje met elkaar maar
ondanks de geïsoleerde omstandigheden is er sprake geweest van een succesvolle jaarvergadering.
Bedankt aan allen die hieraan bij hebben gedragen en in het bijzonder onze Tobias die het op alle
fronten perfect voorbereid en georganiseerd had. Hij komt al weer wat kilo’s bij door de lock down
dus wellicht stapt hij binnenkort weer in de Finn.

1. Opening
Chris Frijdal opent de vergadering 5 minuten achter op schema, dit door een aantal
laatkomers die nog ingelogd moesten worden.
Er wordt kort aandacht besteed aan het overlijden van Hein Pieter Okker, een markante
zeiler die ons veel te vroeg heeft verlaten.
2. Notulen vorige vergadering
De op de site geplaatste notulen van de vorige ALV zijn tijdig op de site gezet. Iedereen had
deze aandachtig gelezen en ze zijn zonder opmerkingen goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken
Er wordt aandacht besteed aan het wel of niet digitaal willen ontvangen van de Finnfare. Er
komen diverse visies op tafel. Remco boot vertelt hoe zij in Amerika hebben besloten om
een printversie te verspreiden waardoor iedereen zelf kan bepalen of hij de papieren of
digitale versie wil lezen. Het bestuur zal de leden vragen wie er geen prijs meer op stelt om
de printversie te ontvangen.
4. Verslag Secretaris
Secretaris Aukema draagt voor uit eigen werk, het verslag is bijgevoegd
5. Verslag penningmeester
Penningmeester Maarten Godschalx geeft uitleg over het resultaat van 2020 wat natuurlijk
behoorlijk is beïnvloed door het beperkt aantal evenementen..
6. Verslag kascommissie
Thierry van Vierssen geeft uitleg over zijn bevindingen aangaande het huishoudboekje.
7. Decharge van het bestuur
Op basis van het welbevinden van de kascommissie wordt het bestuur decharge verleend.
8. Verkiezingen nieuwe kascommissie
Waarom zouden we afwijken van bestaande protocollen werd er gedacht toen Wietze
Zetzema ruim 15 minuten na de opening van de vergadering zich aanmeldde. Hij is daarmee
het reservelid van de kascommissie geworden die verder bestaat uit; “Johan van Straalen en
kaswoordvoerder Paul Kamphorst”.
9. Bestuurswisselingen
Chris Frijdal treedt volgens schema af en stelt zich herkiesbaar. Er is niemand geweest die
Chris dit voorrecht heeft willen ontnemen en hij is dus herkozen voor de volgende termijn. In
tegenstelling tot eerdere berichten blijft Tobias Kirschbaum beschikbaar voor het bestuur.
(zie je wel)
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De begroting van 2021 voorgelegd met de mededeling dat het komend jaar wederom erg
onzeker gaat worden voor wat betreft het aantal evenementen. In de begroting wordt ervan
uitgegaan dat alles doorgaat.
Concept Wedstrijdprogramma 2021
Tobias neemt het woord namens de wedstrijdcommissie (Jelte en Tobias) en loopt door het
wedstrijdseizoen wat traditioneel wordt geopend met de winterwedstrijden op Nijkerk.
Belangrijke nieuwkomer is het sprintevenement op de Kaag op 27 en 28 maart waarna de
traditionele wedstrijden op Loosdrecht volgen.
Bijzonderheden:
- Boerenkaascup; er is in stemming gebracht of de Boerenkaascup op het Alkmaardermeer
1 of 2 dagen mag duren. Er wordt gestemd voor 2 dagen.
- Er staat een training gepland op 22-8 bij de Randmeer, Eddy brengt in dat dit niet goed
uitkomt in verband met een Solo evenement.
- 8-9 Mei zijn we allemaal welkom in Medemblik als training voor de FWM2021.
- 2-6 Juni Medemblik regatta; “Het lijkt erop dat de Finn wellicht niet welkom is op de
Medemblik regatta aangezien deze is bedoeld voor de Olympische klassen van 2024.
- 11-13 Juni vindt de ONK plaats in Medemblik. Mocht het evenement vanwege Corona
geannuleerd worden dan is de ONK Masters op 18-19 september de reservedatum.
- De Finnale is verplaatst van Hoorn naar Muiden en zal op 18-19 september verzeild
worden. Tevens is dit het ONK Masters.
WK masters
Tobias legt uit hoe de WK masters eruit gaan zien. Uiteraard zal dit sterk af gaan hangen van
de dan heersende maatregelen. Er wordt uiterlijk in de eerste helft van april bepaald of/hoe
het evenement definitief zal doorgaan. Tobias geeft aan dat er ligplaatsen kunnen worden
geregeld, voor deelnemers die met de boot willen komen, in de gemeentehaven. In de
jachthaven van het regattacenter kan niets specifieks hiervoor geregeld worden. Uiteraard
wordt er weer een lijst gepresenteerd van zeilnummers die nog niet op de lijst staan met het
verzoek om toch allemaal in te schrijven. Bij het niet doorgaan wordt het geld teruggestort .
Lustrum
Secretaris Aukema presenteert zich als de voorzitter van het Lustrum comité waarin hij
zitting heeft met wedstrijdsecretaris Jelte Barends. Visie is dat een lustrum een mooi feestje
moet worden waarin naast het zeilen gezelligheid centraal staat. Het komt er in het kort op
neer dat als er niet een lustrumwaardig programma kan worden aangeboden dit evenement
zal worden verschoven naar een plaats of moment waar en wanneer dat wel kan.
Jaarprijzen
Chris Frijdal presenteert de winnaars van de jaarprijzen met sprekende foto’s daarbij. Zonder
enige verrassing wint Nicholas Heiner de Jaarprijs in de open categorie. Bas de Waal is weer
eens de beste Master, Chris highlight nog even zijn knappe prestatie tijdens de Danish open
waarna de Zenithprijs voor beste internationale prestatie virtueel wordt uitgereikt aan
Nicholas. Uiteindelijk krijgt Pappa (inzet foto) Wietze Zetzema de Finn Fabulous Five
wisselprijs uitgereikt.
Vrijwilliger van het jaar 2020 zijn Jans en Hans die als organisatie comité van de FWM2020
ongelooflijk veel werk hebben verzet (waar het FWM2021 comité dankbaar gebruik van
maakt). Het gaat hier natuurlijk om Jan Zetzema, Jan van der Horst en Hans Zuurendonk.
Wat zoal ter tafel kwam
Erelid Fons brengt in dat het wellicht leuk is om een Finnsticker voor op het autoraam te
herintroduceren.

Er wordt weinig copy vanuit Nederland geleverd voor de Finnfare is de klacht. Hierop wordt
actie ondernomen. De secretaris zal voor het eerstvolgende blad copy leveren en Chris en
Jan Z zullen een stuk schrijven voor het masterblad.
Ab doet voorstel waar we mee aan de slag gaan. Ten gevolgen van de Corona beperkingen
zeilen we eigenlijk alleen nog maar op onze “eigen” plas en is er geen competitie met zeilers
van andere locaties. Het bestuur zal proberen een methode te ontwikkelen waarmee we de
resultaten van onderlinge “wedstrijden” kunnen afzetten tegen de resultaten van andere
vloten. Dit zolang we beperkt zijn door Corona, daarna zullen we juist stimuleren van de plas
af te komen en elkaar weer op te gaan zoeken.
16. Sluiting
Na ca. 1 uur sluit Chris de vergadering.

Voordracht Secretaris

Goedenavond allemaal. En op verzoek van Chris zal Ik het kort houden want die wil heel Holland bakt
niet missen.
Het zeilseizoen van 2020 is voor veel sportevenementen een verloren jaar te noemen. Ook voor de
Finnclub Holland en in het bijzonder voor het Finn Masters comité van Jan Zetzema en de zijnen was
het een teleurstellend jaar waarin dagen, weken zo niet maanden werk teniet werden gedaan door
het kleinste stukje genetisch materiaal op aarde. De teller stond op 242 deelnemers als ik mij niet
vergis toen het comité de trieste mededeling moest doen en toen het pinksterweekend aanbrak
bleek het ook nog eens het mooiste zeilweer van de wereld te zijn, met wellicht iets te weinig wind,
maar ja daar houden wij ouwe kerels van toch ? Enfin het was niet anders, hulde voor het
organiserend comité en jammer dat het moest eindigen tijdens de voorpret.
Dan gaan we nu door het seizoen met dat wat wel doorging. Traditioneel werd het Finn seizoen
afgetrapt in Cannes. Daar treffen we een eenzame vakantieganger aan op een prima 16e plaats
Thomas van den berg is zijn naam. Daarna, toen het weer even mocht, de uitgestelde season start in
het eerste weekend van augustus op Loosdrecht met op het podium Bas, Eric en Ewout. De tune up
regatta op Medemblik onder leiding van Olympiërs Nicholas en Nils Theuninck. Zij werden uit de
einduitslagen geschrapt aangezien het evenement als trainingsevenement was bedoeld voor de
mindere goden. Karel bleek de beste mindere god in een lichtweerevenement waar het bier bij
Brakeboer rijkelijk vloeide, sterker nog, Brakeboer werd door de lallende finn zeilers tot beste café
van Nederland uitgeroepen, of was het van de hele wereld ?? ik zie het zo voor mij, gelukkig is de
Finnclub niet vergeten dat het mes in de bek in je boot het beste kan worden afgewisseld met een
schuimkraag op je bovenlip op de wal. Daarna, Cees en Bas met in de kofferbak Henk de Jager die
waren afgereisd naar de Deense kampioenschappen, niet onverdienstelijk!!! Henk 23e, Cees 6e en
Bas als best of the rest achter een ongenaakbare Thomas Schmid, op het EK liet Nicholas
vormbehoud zien met een stabiele reeks en een goede 5e plaats. Daarna toog Finnzeilend Nederland
naar het eerste nationale evenement “de Randmeerrace”. Zoals Arjan Vos al schreef, het wedstrijd
comité onder leiding van stoïcijn Gert v/d Woude had het niet makkelijk in de shifterige en vlagerige
omstandigheden dus het werden 2 lange dagen op het water. Zou dit de reden zijn geweest dat er
zoveel zwarte vlaggen werden uitgedeeld ? Roy Heiner en Peter Vollebrecht waren goed voor 3 de
neus en konden daardoor niet een rol van betekenis spelen. In een veld van 43 boten werd
Kaagkoning Peter Peet eerste voor Wietze Zetzema en Eric Bakker. Het was een mooi evenement

met veel pompwerk want daar houden ze van daar op Harderwijk. Met enige overmacht weet
Nicholas Heiner in de week van 13 september de Kieler woche te winnen en in hetzelfde weekend
wint Klasse hopper, Wiebe Schippers de clubkampioenschappen van het Witte huis in wederom
lichtweercondities. Tja en dan het ONK, waarom veel zeilers dit jaar het ONK lieten liggen is
raadselachtig,. Je kunt niet zeggen dat het seizoen te lang is geweest want we kwamen eigenlijk net
op gang. ondergetekende behoorde door omstandigheden helaas ook tot de afhaakwatjes want de
bloemlezing en de bedankjes aan de deelnemende zeilers die onze techneut Cees Scheurwater op
het schrift stelde waren het lezen waard en spraken bij mij tot de verbeelding. Mooi stukje
schrijfwerk meneer Scheurwater, mooi ook om te lezen hoe zeilen altijd veel perspectieven kent
vooral als het waait. Het verschil in onze boot is wel erg groot bij 20 kts als je een topfitte twintiger
bent of een wonderkind van 50, die zoveel had kunnen worden maar niets meer worden zal. Dit zal
voor velen herkenbaar zijn denk ik. In ieder geval een topevenement met een mooie bak wind en een
top 10 met 5 niet masters. Zo hoort het ! Nicolas wint het ONK voor Wietze en Pa Heiner die tot
Nederlands kampioen ouwe kerels werd gekroond. Roy had de Randmeerrace klaarblijkelijk gebruikt
om zijn starttiming te testen en dankzij slechts 1 ufd en een stabiele serie kon hij nog steeds stand
houden tussen het jonge geweld. De Boerenkoolcup ging door de ingetreden Coronamaatregelen
niet door dit jaar en dus besloot Alkmaar in bescheiden setting de Boerenkaascup te organiseren. De
locale jonge vloot “welkom bij de club” kon niet opboksen tegen het geweld van de ervaring en de
jonge Fries Sjoerd Hofland die het evenement wist te winnen voor meneer de voorzitter. Sjoerd krijgt
aardig de smaak te pakken en ondergetekende vreest inmiddels voor zijn ongeslagen status als beste
Fries van de afgelopen 8 jaar. Het kan zomaar 2021 zijn dat dit afgelopen is. Wellicht ook maar een
Solo ??? nee, tijdens de randmeerrace heb ik de Soloclub Harderwijk eens bekeken en ik vind het er
eigenlijk een beetje knullig uitzien, van die grote kerels in die kleine gebakjes, ze praten er
enthousiast over maar een gelukkige en enthousiaste indruk maakten ze niet, zo tussen hen oud
collega zeilers. Laten we nog maar even lekker Finn blijven zeilen is mijn idee, en aan de legends te
zien die onze klasse rijk is blijf je er klaarblijkelijk jong bij, al kun je je soms wel een hele ouwe kerel
voelen als je na 4 potten hangen de wal op strompelt.
De club gaat goed, ondanks het verloop in Harderwijk van het genoemde aantal oudgedienden
richting de Solo klasse hebben we meer dan 200 leden dankzij onze nieuwe vloten in Alkmaar en op
de kaag. Een jong bestuur met een ouwe voorzitter wellicht maar met een energie en een
enthousiasme van een jonge cocker spaniël. Wat mij betreft kan het bestuur nog wel een aantal
jaren mee. Aukemaatje blijft dan ook nog maar even zitten en ik hoop volgende jaar weer verslag te
kunnen doen in de echte wereld omringd door de warmte van jullie aanwezigheid.
reikhalzend kijkt het bestuur uit naar het komende seizoen en de volgende kans op een master WK in
Nederland. Gezien de gemiddelde leeftijd zal ca. 80% van de deelnemers tegen die tijd dan wel
ingeënt zijn waarmee we mogen hopen op groepsimmuniteit in de vloot.
Bedankt voor uw aandacht en tot over bakboord.
Peter Aukema
Secretaris

