
 1 

NOTULEN JAARVERGADERING 2011 FINN CLUB HOLLAND 
 
Op zondag 16 januari 2011 vond bij de Koninklijke Watersportvereniging Loosdrecht de 
Jaarvergadering van de Finn Club Holland plaats. Bij deze vergadering waren 41 leden aanwezig. 
  
1. Opening 
 
Voorzitter Paul Kamphorst opent om 14.30 uur de vergadering en heet alle aanwezige leden van 
Finn Club Holland van harte welkom. 
 
2. Ingekomen stukken 
 

- Afmeldingen : Peter Hubregtsen, Harold Lensing, Jan van der Horst, Jan Zetzema,  
                       Kees Kruijer, Sander Willems, Karel van Hellemond, Jack van Hellemond 
 

      -     1.  Uitnodiging van RAI voor KO’s voor de deelname aan de HISWA 2011 (e-mail) 
            2.  Voorstel  van Jan van der Horst - ondersteuning Finntopzeilers door FCH (e-mail) 
            3.  Voorstel van Pieter Jan Postma - begeleiding van de FCH Finnzeilers 
                 tijdens ONK en Delta Lloyd wedstrijden (e-mail) 
 
3.   Notulen Jaarvergadering 2010  
 
Met dank aan secretaris Robert Sledziewski werden de notulen van de vorige Algemene Leden 
Vergadering van 17 januari 2010 door de vergadering goedgekeurd. 
 
4.   Verslag van de secretaris 
 

Jaarverslag Finn Club Holland  2010 
 

Bestuur: 
 
Voorzitter -                 Paul Kamphorst 
Secretaris -     Robert Sledziewski 
Penningmeester -                        Fons van Gent 
Commissaris Wedstrijden -               Jan-Willem Kok 
PR Commissaris -   Henk de Jager 
 
Er waait nog steeds in 2010 een warme wind over de Nederlandse Finn . 
De economische recessie zet nog even door  maar in 2010 was daarvan wederom weinig van te 
merken bij de Finn Club Holland. 
Zowel de nieuwe leden, de nieuwe boten als de onveranderd zeer goede deelname Finnzeilers 
bij evenementen in binnen en buitenland waren kenmerkend voor het afgelopen jaar. 
 
Het hoogtepunt in 2010 was ongetwijfeld de Koninklijke onderscheiding van ons bestuurslid 
Fons van Gent. 
Fons is tijdens de prijsuitreiking van de Boerenkoolcup benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau voor zijn grote verdienste in de zeilsport waaronder  zijn grote bijdrage aan 
de Finn Club Holland. 
 
In het voorjaar werden de trainingen begeleid door een aantal Finnzeilers; de formule die al  
in jaren daarvoor als zeer positief werd ervaren. De deelnemers konden vroeg in het voorjaar een 
aanloop nemen naar het Paasei-evenement en de Tulpenrace.  
 
Het geplande bid voor het organiseren van de Gold Cup in Nederland in 2013 is helaas door de 
niet goede bidvoorbereiding en gebrek aan financiële zekerheden, met name sponsors, niet 
uitgebracht. 
  
De wedstrijdkalender van 2010 was behoorlijk vol met ruim 40 nationale – en internationale 
evenementen, de meeste goed bezocht door Nederlandse Finn zeilers. 
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Op het WK Masters in Split was de FCH vertegenwoordigd  door een groep van bijna 20 zeilers, 
waarvan bij de eerste 20, twee Nederlanders zijn geëindigd; Bas de Waal (11) en Paul Kamphorst(18)  
 
Op het ONK 2010 in Medemblik heeft Pieter-Jan Postma zijn kwaliteiten benadrukt door te winnen. 
Met 7 overtuigende eentjes kreeg hij de titel van Nederlands kampioen. Jaap Zielhuis won de 
Master titel. 
 
De internationale wedstrijden en in het  bijzonder het Zweedse en  Deense Kampioenschap zijn 
steeds populairder bij de FCH zeilers en ook de resultaten liegen er niet om. 
Sander Willems won het Deense kampioenschap en bij eerst 20 waren 10 Nederlanders. 
Karel van Hellemond heeft in het voorjaar de Steinhude op zijn naam geschreven en ook nog vele 
andere FCH zeilers hebben over de grenzen zeer goed gepresteerd afgelopen jaar.  
  
Ewout Meijer beheert onze website met veel inzet en zorgt dat die zeer actueel blijft.  
 
Voor de tweede keer verscheen het Jaarboek FCH  vol met mooie foto’s, verslagen, verhalen 
en met een compleet overzicht van de uitslagen van zowel nationale als internationale wedstrijden 
van het afgelopen jaar. Ook het komende jaar wordt deze traditie voortgezet 
 
Secretaris FCH :  Robert P. Sledziewski 
Amsterdam, 16 januari 2011     
 

5.  Verslag van penningmeester 
 
Fons van Gent heeft de resultaten over het boekjaar 2010 en de begroting voor 2011 gepresenteerd. 
   
Toelichting op de resultaten over het boekjaar 2009: 
 
Ter vergelijking zijn de cijfers van 2009 cursief tussen haakjes geplaatst. 
 
Aantal leden per 1 januari 2010: 191 (186) (Was 192, maar 1 lid alsnog per 31 december 2009 
afgevoerd) 
Groei in 2010: 15 (18) 
Opzeggingen in 2010: 10 (12) 
De ledentoename in 2010 bedraagt dus 5 (6) 

Aantal betalende leden in 2010: 206 (204) 
Reeds aangemelde nieuwe leden per 1 januari 2011: 8 (4), waardoor het ledental per heden 204 (196) 
bedraagt. 
 
Balans. 
Per 31 december 2010 zijn alle contributies geïnd. 
De Balans en de Toelichting tonen de gebruikelijke posten, zoals de voorraad clubartikelen, de nog te 
ontvangen rente op de Bedrijfs Tele Rekening over 2010, de nog te vorderen advertentieopbrengsten, 
de nog te betalen afdracht voor de Persoonlijke Zeilnummers aan het Watersportverbond, de schuld 
aan de Stichting Finn Club Holland in de vorm van de daar “geparkeerde” opbrengst van het WK 
Masters in 2008 (inclusief rente) en de nog te betalen kosten voor het Jaarboek 2010 en Finnfare. 
Het resultaat over 2010 bedraagt  € 730.37 (-/- 1.108,=), wat hoger is dan begroot (€ 258,=) en het 
mag een goed resultaat genoemd worden. 
Rekening van Baten en Lasten en de toelichting hierop. 
Contributies: De contributieopbrengst is hoger dan in 2009 door de contributieverhoging, maar gelijk 
aan de begroting. Deze contributieverhoging werd, zoals op de ALV 2010 besloten, gebruikt voor de 
financiering van de verhoging van de IFA contributie. 
Wedstrijden: Er is wederom een borrel georganiseerd tijdens het ONK. De Tulpenrace heeft,als 
gebruikelijk, een positief saldo opgeleverd, evenals deze keer de Boerenkoolcup. Dit laatste doordat 
het inschrijfgeld met € 5,= verhoogd was i.v.m. de boerenkoolmaaltijd. Er was in 2010 geen apart ONK 
Masters. Door deze resultaten hebben de wedstrijden in 2010 een positief saldo opgeleverd van € 
666,= (-/- 1.971,=). 
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Diverse opbrengsten: De opbrengst van de persoonlijke zeilnummers is licht gestegen:  € 624,= 
(430,=) 
Evenals in 2009 is weer een Jaarboek uitgebracht. De kosten zijn wederom iets hoger uitgevallen, 
mede door het grotere aantal pagina’s dan in 2009, maar ook door het achterwege blijven van meer 
advertentieopbrengsten. Finnfare is in 2010 drie maal verzonden, waarvan eenmaal tegelijk met het 
Jaarboek. Kosten: € 1.568,= (1.476,=) bovenop de IFA contributie van € 5000,=. De totale IFA kosten 
zijn in totaal ongeveer € 1.000,= hoger dan in 2009, t.w: € 6.568,= (5.511,=). 
Algemene kosten: Deze kosten, waaronder  de kosten voor Jaarvergadering, Bestuurskosten, 
administratiekosten, Hiswa, verzekering, mailings, etc. zijn iets hoger dan in 2009 maar exact gelijk 
aan de begroting: € 2.777,= (2.319,=). De belangrijkste oorzaken zijn: de iets hogere kosten voor de 
Jaarvergadering, PR kosten in de vorm van een nieuwe flyer en het HWH jubileum. Daartegenover 
staan gelijk gebleven Bestuurskosten en lagere administratiekosten. 
Bijzondere Baten en Lasten: Er is voor € 395,= (188,=) aan Clubartikelen verkocht. 
De Trainingskosten waren hoger dan in 2009: € 1.296,= (860,=) maar ca € 150,= lager dan begroot. 
De kwaliteit van de trainingen in 2010 was hoog en werd door de deelnemers goed gewaardeerd. 
Begroting 2010: Er is voor 2011 wederom een bescheiden positief resultaat begroot, waarvoor geen 
bijzondere maatregelen nodig zijn en waarbij, om het aantal en de kwaliteit van de trainingen vast te 
houden, een iets hoger bedrag is begroot. Daarbij zal er weer een apart ONK Masters worden 
gehouden, waarmee kosten gemoeid zin. In de begroting is nog geen bedrag voor de viering van het 
50 jarig jubileum in 2011 opgevoerd, waardoor uiteindelijk het resultaat voor 2011 toch negatief zal 
uitkomen. 
Er kan ook voor het seizoen 2011 worden vastgesteld dat de Finn Club Holland een financieel stabiele 
vereniging is, met een stabiel ledenbestand, die met vertrouwen de toekomst tegemoet kan zien. 
 
Penningmeester A.J.A. van Gent 
Neer, 10 januari 2011 
------------------------------------------------------ 
-  Willem Nagel merkte op dat hij de advertentie voorstel te laat heeft ontvangen.  
 
De jaarrekening 2010 is door de vergadering goedgekeurd. 
 
6. Verslag van de kascommissie 

 
Frank Edens heeft de verklaring  van de Kascommissie 2009 voorgelezen: 
Hierbij verklaart de Kascontrolecommissie 2010, bestaande uit Frank Edens (voorzitter) en 
Wiliam Koekoek (lid), de Jaarrekening over het boekjaar 2010, bestaande uit de Balans, 
de Rekening van baten en lasten  en de Toelichtingen hierop, inclusief het kas- en banksaldo, 
te hebben geverifieerd en in orde bevonden 
 
De Kascontrolecommissie verzoekt dan ook de bovengenoemde Algemene Ledenvergadering om, 
met het in acht neming van eventuele opmerkingen of aanbevelingen, de Penningmeester 
A.J.A van Gent, décharge te verlenen over het door hem gevoerde financiële beleid over het 
boekjaar 2010. 
 
7.  Décharge van het bestuur  
   
-  De Vergadering heeft het bestuur van Finn Club Holland over het in 2010 gevoerde beleid 
   décharge verleend. 
   De voorzitter, Paul Kamphorst, bedankte alle aanwezige leden voor het in het bestuur gestelde 
   vertrouwen. 
 
8. Uitreiking van de Jaarprijs, de  Zenithprijs en de Master Jaarprijs 
 
De Jaarprijs en de Zenithprijs 2010 is toegekend aan Pieter-Jan Postma. 
De Jaarprijs voor de beste Master 2010 is gewonnen door Bas de Wal. 
 
9.  Wedstrijdkalender 2010 
 

De wedstrijdcommissaris Jan Willem Kok, heeft de nationale en internationale wedstrijdkalender voor 
2011 gepresenteerd en op een aantal punten toegelicht. 
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-  ONK Masters 2010 worden in Harderwijk gehouden, gecombineerd met het Jubileum 40 jaar 
   van de Vereniging. 
-  Bij de internationale kalender zijn alleen bekende data ingevoerd en andere data zijn als 
   vermoedelijke data ingevoerd 
-  Paul zegt toe dat de correcte data juist op de website worden vermeld 
-  Cees Scheurwater  stelt voor om in het vervolg, data die nog niet bekend zijn, als “onbekend” 
    in te vullen - Actiepunt 
 
10. Trainingen 2010 
 
Het bestuur FCH heeft besloten om ook in 2011, 5 voorjaarstrainingen op Loosdrecht voor de 
leden te organiseren.  De voorjaarstrainingen worden eveneens gegeven door een aantal top 
Finnzeilers.  
Pieter Jan  Postma heeft toegezegd, de begeleiding van 2 trainingen op zich te nemen – op 20.maart 
en op 7 mei - Actiepunt 
Paul zegt dat er voldoende  financiële ruimte is om de nieuwe trainingsvoorstellen te steunen 
onder voorwaarde dat die op de website worden gepubliceerd.  
 
11.  Verkiezing van de Kascommissie   
  
De samenstelling van de Kascommissie voor 2011 is als volgt:  
Voorzitter  Wiliam Koekoek 
Commissielid  Rob Edens 
Reserve-commissielid  Gerrit Schippers 
 
12.  Beschikbaarheid  van de ledenlijst FCH 
 
Na de stemming heeft de ALV het volgende besluit genomen – de ledenlijst  plaatsen op de 
beschermde site van de FCH website – de lijst met de naam, adres, tel.nr. en het e-mailadres. 
 
13.  Ondersteuning  Finn topzeilers 
 
Jan van der Horst – stelt voor de trainings dagvergoeding die gegeven wordt aan een top trainer te 
verhogen to euro 500 per dag.  Met een toptrainer bedoelt hij iemand die in de  top 20 op de Finn 
world rankinglist staat (of een andere ranking naar FCH keuze) alle andere trainers ontvangen 
gewoon de tot nu toe gangbare vergoeding. 
Het is natuurlijk altijd door de FCH te beslissen hoeveel ( welke ) trainingen bestemd kunnen zijn voor 
deze hogere dagvergoeding. 
Het effect daarvan is dat je hiermee de topzeiler ondersteunt met wat extra support vanuit de FCH  en 
een topzeiler eerder bereid is dergelijke trainingen te doen en dat is weer goed voor de klasse. 
 
Dit voorstel is aangenomen – Actiepunt 
 
Paul  heeft een plan ondersteuning topzeilers gepresenteerd – 
-  FCH stelt stichting beschikbaar voor topzeiler 
-  Lid FCH neemt zitting in het  bestuur stichting 
-  Stichting opereert onafhankelijk 
-  Stichting heeft altijd de ondersteuning van een Finn zeiler als doel  
-  Stichting kan voor sponsoren  gebruikt worden voor het afstorten van ondersteuning 
-  Stichting kan voor topzeiler gebruikt worden voor het scheiden van geldstromen. 
 
Er waren een aantal  reacties van ALV; 
 
-  Pieter Jan Postma  informeert dat hij al een stichting heeft  m.b.t. de sponsoren 
-  Lacus Jan Groenhout  wil weten of de stichting alleen voor de topzeilers  is 
-  Timo Hagoort  vindt de Stichting een goed idee 
-  Ewout Meijer wilt graag weten of er behoefte bij de zeilers is voor de Stichting 
-  Thierry van Vierssen wil weten wat de status is van de Stichting t.o.v. de fiscus 
-  Fons van Gent  informeert dat het een organisatie wordt met eigen bankrekening en eigen bestuur 
-  Paul vraagt de vergadering om de goedkeuring. 
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Na de stemming is de ALV  akkoord met het voorstel van de Stichting - Actiepunt 
Jubileum 50 jaar FCH – 10-11 juli  
 
-  Peter Verseveldt heeft zich bereid verklaard om de organisatie van het Jubileum te verzorgen, 
   maar wel onder voorwaarde dat een compleet Team Jubileum commissie wordt samengesteld. 
 
-  Arwin Kaarssemeijer stelt voor om, voor de organisatie, vooral leden uit Loosdrecht te vragen. 
 
-  Olaf van Heusden zegt dat hij een aantal mensen heeft gesproken en een aantal toezeggingen 
   heeft gehad. 
 
-  Peter Verseveldt heeft zijn voorstel toegelicht. 
 
-  Bas Proper vindt de datum in juli geen geschikte datum i.v.m. de vakantietijd; hij vindt 
   september een betere  periode.  
 
   Na de stemming heeft de ALV voor HWH in Loosdrecht  als organisator van het Jubileum gekozen 
  
   Het is besloten dat Peter Verseveldt samen met het Jubileum Comité  en de HWH de datum 
   zal vaststellen  - Actiepunt 
 
14.  PR zaken 
  
 -  Henk de Jager heeft een toelichting gegeven over de productie van de Jaarboek FCH 
 -  Henk riep de leden op om te helpen met het samenstellen van het boek. 
 
15.  Wat verder ter tafel komt 
 
-  Pieter Jan Postma stelt voor om tijdens het ONK een RIB van FCH in te zetten. 
   Het voorstel is goed ontvangen maar er zijn wel zorgen over de kosten uitgesproken. 
 
-  Olaf van Heusden zegt de RIB en de bemanning te willen sponsoren 
 
-  Willem Nagel is bereid de boot te besturen 
 
-  Thierry van Vierssen stelt voor om dit voorstel uit te gaan werken - Actiepunt 
 
16.  Rondvraag 
 
-  Jan Postma vroeg om vrijwilligers voor de bemanning van de Finn stand op de 

Boot Holland in Leeuwarden. De aanmeldingen kunnen via de site of rechtstreeks bij Jan -  
Actiepunt. 

 
-  Wouter Molenaar maakte de opmerking over een mogelijke schenking aan de Stichting FCH 
 
-  Rodrick Casander wil graag weten wat de C-status inhoudelijk betekent. 
 
-  Pieter-Jan Postma, Timo Hagoort en Cees Scheurwater geven als antwoord dat 70% van de kosten  
   voor de deelname aan het EK of WK worden vergoed. 
 
-  Thierry van Viierssen wil weten wat de kosten zijn van de Olympische campagne. 
 

- Pieter-Jan Postma antwoordt dat de campagne  zonder coach  ± 40.000 euro kost p.j. en met  
coach ± 100.000 euro p.j. 

 
17.  Sluiting 
 
De voorzitter, Paul Kamphorst, sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst. 
Hij nodigt iedereen uit voor de Nieuwjaarsborrel en de traditionele maaltijd. 


