Notulen Algemene Ledenvergadering Finn Club Holland 2022
Datum: 20 februari 2022
Aanvang 15:00 uur
Locatie: WV de Vrijbuiter Loosdrecht, Oud Loosdrechtsedijk 137, Loosdrecht
Verslag: Marck Smit
Zie ook de getoonde slides.
Aanwezig: Chris Frijdal, Maarten Godschalx, Marck Smit, Thierry van Vierssen, Nico van Wirdum,
Kik van Swol, Sjoerd Hofland, Joop Wuijts, Jan Mark Meeuwisse, Peter Vollebregt, Jan Bijleveld,
Johan van de Pavert, Wouter Molenaar, Peter van der Vliet, Gert van der Heijden, Nick de Jong,
Eric Bakker, Rick Bomer, Gideon Messink, Peter Peet, Eddy Huisman, Henk-Jan de Heer, Hans
Zuurendonk, Ab Ekels, Hank de Jong, Huub de Haer, Robert Sledziewski, Peter Aukema en Peter
Bisschop,
1. Opening Voorzitter
De vergadering wordt geopend door Chris Frijdal. Hij staat stil bij de Olympische Spelen 2022 in
Tokio waar de Finn helaas voor de laatste keer op het zeilprogramma stond. Nicholas Heiner
bleef met een vierde plaats net naast het podium.
Boudewijn Binkhorst en Jan Kingma worden herdacht met moment stilte.
De onstuimige Finn-groei op de Kaag gaat maar door, onlangs is de 47-ste Finn verwelkomt. Het
is goed te zien dat ook bij Finn Team Alkmaar de lijn gestaag omhoog loopt. De Alkmaarse Super
Legend Joop Wuijts heeft ons land vertegenwoordigt op het WK Masters 2021 in Spanje, en is nu
ook op de vergadering aanwezig. Joop vaart al Finn vanaf 1959, waar hij begon op de
Amsterdamse Nieuwe Diep.
2. Notulen ALV 2021. Ze staan op de website van de FCH onder het kopje FCH\klasse.
Met algemene instemming worden de notulen goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken
Er zijn afmeldingen binnengekomen van Ewout Meijer, Tristan Williams, Jan Zetzema, Bas de
Waal, Jelte Baerends, Tobias de Haer, Karel van Arkel, Marcel Neuteboom, Cees Scheurwater,
Gerrit Willems, Karel van Hellemond, Hein Bloemers, Fons van Gent, Tobias Kirschbaum,
Maarten Kat, Ben 123 Witkamp, Steven Voorn, Lucas Jan Groenewoud, Jelle Kasteel en Fred
Buter.
4. Verslag secretaris, Peter Aukema
Zijn laatste verslag.
Toen ik de eerste ALV in 2014, in Harderwijk, van de Finnclub bijwoonde wist ik het meteen. In
dit bestuur wil ik plaats nemen, doorlopend was er wel wat aan de hand. Er was destijds sprake
van een bestuurlijke crisis omdat niemand meer met de toenmalige wedstrijdsecretaris samen
wilde werken waardoor het gehele bestuur dreigde op te stappen, en, tijdens diezelfde ALV is er
een stemming gehouden over het NK wel of niet in Medemblik (of Hoorn) waarin onze huidige
voorzitter een grote en nog altijd mysterieuze rol speelde. Het aantal stemmen voor Medemblik
won het toen, aldus de telcommissie (die bestond uit onze voormalige voorzitter) maar de
stembiljetten waren op spoorloze wijze verdwenen bleek een jaar later tijdens de eerste ALV op
de vrijbuiter. Sander Willems was speciaal uit het Rotterdamse getogen om het bestuur eens
even goed het vuur aan de schenen te leggen maar Toenmalig secretaris JW Kok verblikte of
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verbloosde niet en verzekerde de vergadering dat de stembiljetten en de telling er wel degelijk
waren en dat deze op een later tijdstip ten publiek zouden worden gebracht. Iedereen wist dat
dit onzin was maar Jan Willem kreeg met zijn stoïcijnse overtuigingskracht iedereen stil. Wat een
man en wat een vak dacht ik toen…. Dat wil ik ook. En al helemaal na de hilarische afscheid
speech van toenmalig wedstrijdsecretaris Ronald Ruiter die hierin uithaalde naar alle
zeurkousen en mening verkondigers op en over het functioneren van het bestuur van een ca.
200 koppige vereniging die wij groot zijn. Dat waren pas tijden. Want sindsdien is er eigenlijk
niet meer zoveel aan de hand geweest in onze club. Daar kom je vooral achter als je secretaris
bent van een club waarin niet zoveel gebeurd maar waarvan wel van je verwacht wordt dat je
ieder jaar op eigen wijze een visie geeft op het gebeurde in het voorgaande jaar. Ik heb daartoe
diverse jaren met diep respect geluisterd naar de verslaggeving van mijn voorganger JW Kok die
door zijn eerder genoemde optreden sowieso al in hoog aanzien bij mij stond. Zijn onnavolgbare
jaarverslagen en bloemlezingen die hij altijd op wist te lepelen tijdens de jaarvergadering waren
van een dermate niveau dat ik er na aan paar minuten luisteren al niets meer van begreep. Ik
hield mij dan maar stil en dacht dat het aan mij lag, net als de rest van de toehoorders.
Uiteindelijk is een ALV toch niet veel meer dan een reden om bier met elkaar te drinken toch ???
Bij nader inzien heb ik het idee dat Jan Willem zijn verslag jaarlijks kopieerde van een
willekeurige website van welke vereniging dan ook maar, er was toch niemand die navraag deed
naar het verslag van de secretaris van een club waar niets aan de hand is. Over niets aan de
hand gesproken, ik heb natuurlijk nagedacht over mijn slotakkoord aan deze tafel. Eerst dacht ik
erover om iedereen te vermoeien met anekdotes uit mijn 8 jaar Finngeschiedenis. Over
roemrijke kruisrakken, gewonnen Sneekweken, commentaar op wedstrijdcomités und so weiter.
Maar dat zou wat al teveel wie schrijft die blijft zijn bedacht ik mij…. immers,,,, PJ Postma en
Nicholas Heiner zijn toch ook met stille trom vertrokken en dan zal ik een beetje gaan lopen
raaskallen over mijn nietszeggende aanwezigheid op het water. Niet doen dus.
Ik heb er zelfs over nagedacht om mijn bestuurlijke integriteit overboord te gooien en een
boekje open te doen over het wel en wee achter de schermen van onze club. Over onze
penningmeester die een greep in de kas deed omdat hij zeker wist dat zijn favoriete paard zou
winnen. Over onze voorzitter die tijdens een door drank overgoten vergadering zijn handen niet
van de blondharige serveerster kon houden. Over Tobias die na een slaande ruzie met zijn
Russische schoonmoeder zijn Finn in kon leveren en verslaafd raakte aan de afslanktabletten.
En wat dan te denken van de frauduleuze praktijken voorafgaand aan de verloting van het
Finnzeil. De vakantie van Jan Zetzema en Jan van der Horst in Port Zélande juist na de verkiezing
van deze locatie voor het WK Masters.
Over de wedstrijden
Vanwege corona kon het geplande WK Masters 2021 in Medemblik, net als in 2020 in Port
Zélande, helaas weer niet doorgaan.
Boerenkoolcup
1. Nicholas Heiner, 2. Gert van der Heijden, 3. Bas de Waal
WK Masters Mar Menor, Spanje
10. Peter Peet, 6. Bas de Waal, 10. Karel van Hellemond
ONK Muiden
1. Peter Peet, 2. Bas de Waal, 3. Eric Bakker
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EK Masters, Hongarije, dit keer zonder Henk de Jager in de kofferbak
2. Bas de Waal, 6. Cees Scheurwater
Silver Cup
10. Sjoerd Hofland
Gold Cup
11. Nicholas Heiner
Olympics 2021, Tokyo
1. Giles Scott, UK
2. Zsombor Berecz, Hungary
3. Joan Cardona Mendez, Spain
4. Nicholas Heiner, The Netherlands
5. Finn World Masters 2021
De FWM 2021 stonden gepland voor 22 – 28 mei 2021 en moesten vanwege de corona
pandemie helaas gecanceld worden. Het organisatie comité bestond uit: voorzitter Tobias
Kirschbaum, secretaris Ivonne Kirschbaum, PR en website Ewout Meijer en penningmeester
Chris Frijdal. Er is door het comité FWM2020 comité enorm veel voorwerk verricht waar in 2021
dankbaar gebruik van is gemaakt. Financieel is er positief eindresaldo geboekt van € 5.141,-.
Rekening van de Stichting is opgeheven en het resteren saldo wordt bewaard op rekening FCH.
Verslag van de Kas Controle Cie: ‘De Jannen van der Horst en Zetzema hebben de boekhouding
van de Finn Master stichting onder het genot van een drankje en een goede maaltijd in huize
Horst tegen het licht gehouden. Alles is buitengewoon zwaar voor mekaar en meer dan goed
bevonden. Wij adviseren de leden van de Finn club Holland en eenieder die hier verantwoording
draagt, in deze de penningmeester van de stichting, decharge te verlenen voor het gevoerde
beleid. Vriendelijke groet Jan van der Horst / Jan Zetzema.’
De vergadering verleend decharge aan het bestuur van de stichting.
6. Finn World Masters 2025
Het bestuur stelt voor om Nederland, Medemblik, kandidaat te stellen voor de FWM 2025.
De volgende leden stellen zich beschikbaar voor het voorlopige comité: Jan Zetzema –
voorzitter, Hans Zuurendonk – secretaris, Ewout Meijer – website en Chris Frijdal –
penningmeester. Verder is er: akkoord van Hollandia, akkoord van het Regatta Centrum en
akkoord Finn World Master Comité.
Chris vraagt de leden of zijn akkoord zijn met dit voorstel. De vergadering keurt dit voorstel met
algemene instemming goed.
7. Verslag Penningmeester 2021
Maarten Godschalx presenteert de resultatenrekening van 2021.
Wat opvalt is dat er in 2021 door meer leden meer contributie is betaald, dat er ondanks corona
weer meer wedstrijden zijn gevaren.
Er is een batig saldo van bijna € 2.200,-. Het eigen vermogen van FCH is per 31 dec 2021 ruim 18
kEur en van de Masters Stichting ruim 5KEur.
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8. Verslag kascommissie
De Kascommissie bestond uit Paul Kamphorst en Johan van Straalen. Zij hebben de kascontrole
uitgevoerd en keuren het gevoerde beleid en het financiële jaarverslag goed.
9. Decharge van Bestuur
Op basis van het gevoerde beleid en het goedgekeurde financiële jaarverslag verleent de
vergadering decharge aan het bestuur, bestaande uit Chris Frijdal, Maarten Godschalx, Peter
Aukema, Tobias Kirschbaum en Jelte Baerends.
10. Verkiezing nieuwe Kascommissie
Johan van Straalen en Wietze Zetzema worden door de vergadering weer in de Kascommissie
herkozen. Aan Peter Bisschop wordt gevraag of hij reservelid van de Kascommissie wil worden.
Peter stemt daar mee in.
11. Bestuurswisseling
a. Peter Aukema wenst af te treden. Het bestuur stelt voor om Marck Smit te benoemen als
secretaris. Marck is een zeiler van de Alkmaarse Finnvloot.
Er zijn geen tegenkandidaten gemeld bij de voorzitter. Marck wordt met algemene
instemming benoemd tot secretaris.
Peter wordt door Chris van harte bedankt voor zijn inzet in het bestuur de afgelopen jaren.
Marck geeft aan er sinds een aantal jaar gestage groei is van het aantal Finnen op Alkmaar
en dat zich daar een hechte en gezellige Finngroep Alkmaar heeft ontwikkeld. Hij is blij dat
de banden met FCH zo verder aangehaald worden.
b. Tobias Kirschbaum wenst af te treden. Het bestuur stelt voor om Tobias de Haer te
benoemen als bestuurslid. Tobias is een zeiler van de Kaagse Finnvloot. Er zijn geen
tegenkandidaten gemeld bij de voorzitter. Tobias wordt met algemene instemming
benoemd tot bestuurslid. Tobias K wordt door Chris van harte bedankt voor zijn inzet in het
bestuur de afgelopen jaren. Tobias de H kon er wegens verblijf in het buitenland helaas niet
bij zijn.
12. Begroting 2022
Maarten Godschalx presenteert de begroting van 2022. Voor het eerst staat er een bedrag
gereserveerd ter stimulering van jonge Finn zeilers. Een bijdrage hieruit kan aangevraagd worden bij
het bestuur van FCH.
Finn-zeilen stimuleren bij jonge zeilers
Vraag van Peter Vollebregt: ‘Wat zijn de plannen van FCH om het Finn-zeilen te stimuleren bij jonge
zeilers? Chris geeft aan er dit jaar een Finn-instapdag georganiseerd gaat worden op meerdere
locaties. Actie Bestuur: verdere acties hiervoor volgen nog.
Vraag van Peter van der Vliet: ‘Wat kunnen we doen tegen de ontwikkeling dat de gemiddelde
leeftijd van Finnzeiler zal gaan stijgen nu de Finn niet meer Olympisch is?’ Chris geeft aan het
bestuur dit deze ontwikkeling ook ziet. Actie Bestuur: bespreekt het en komt op dit onderwerp
terug.
Thierry van Vierssen voegt daar aantoe dat betaalbare, oudere Finnen nu vooral naar de VS
geëxporteerd worden, waardoor er weinig betaalbare instap-Finnen beschikbaar zijn in Nederland.
Hij vraagt zich hoe dit tegengegaan kan worden? Actie: bestuur pakt dit op.
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13. Wedstrijdprogramma 2022
Chris bespreekt de concept wedstrijdkalender 2022. Er is een vol wedstrijdprogramma.
Een aantal aandachtpunten daarin zijn: 1. Het ONK staat door de verhuizing van de Allianz
Regatta/Open Dutch Sailing Championships van Medemblik naar Almere, gepland in Almere. Er gaan
stemmen op om na te gaan of aansluiting bij de North Sea Regatta haalbaar is, dit wordt door de
vergadering ondersteund. Chris neemt contact op met de betrokken verenigingen.
Marck maakt nog reclame voor de Boerenkaas Cup op Alkmaar: ‘Prachtige plas, bijna geen bomen,
top comité, erg gezellig en live muziek met Long tall eagle and the flying Finns’.
De laatste versie van de wedstrijdkalender is te vinden op de website.
14. Trainingen
Tobias heeft aangeboden de Finn trainingen te blijven organiseren. De eerste trainingen staan
gepland op Alkmaar, 8 mei; Scheveningen, 28 en 29 mei en Alkmaar, 24 juli.
15. Huishoudelijk regelement
Per 1 juli 2021 is de WBTR in werking getreden, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Deze
wet maakt de wettelijke regeling voor bestuur en toezicht, zoals deze al geldt voor de BV’s en de
NV’s, ook van toepassing op verenigingen. De overheid wil met deze wet voorkomen dat
verenigingen worden geschaad door wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer en misbruik
van posities. Maarten heeft met ondersteuning van Jelte het Huishoudelijk Regelement aangepast
om aan de WBTR te voldoen en deze gepresenteerd aan de vergadering. Eddy Huisman is van
mening dat deze wijzigingen in de Statuten aangebracht dienen te worden in plaats van in het
Huishoudelijk Regelement. Maarten heeft uitgezocht dat de hier gekozen route juridisch in orde is en
ook door andere verenigingen wordt gebruikt. De afgesproken actie is: Maarten controleert bij een
jurist wat er in deze wel en niet mag. En wordt gevraagd of de statuten de website geplaatst kunnen
worden. Actie: bestuur.
16. Uitreiking jaarprijzen
De winnaars van de jaarprijzen zijn: jaarprijs - Nicholas Heiner, Masterprijs – Bas de Waal, Zenithprijs
voor de beste buitenlandse prestatie - Nicholas Heiner, Finn Fabulous Five – Peter Peet, Vrijwilliger
van het jaar – Ivonne Kirschbaum, havenmeester van Medemblik.
17. Wvttk
Geen bijzonderheden.
18. Rondvraag
Geen vragen
19. Sluiting
Chris sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje in het clubhuis van De
Vrijbuiter.
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