NOTULEN JAARVERGADERING 2012 FINN CLUB HOLLAND
Op zondag 15 januari 2012 vond bij de Koninklijke Watersportvereniging Loosdrecht de
Jaarvergadering van de Finn Club Holland plaats. Bij deze vergadering waren 48 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 : Harold Lensing, , Jan Zetzema, Sander Willems, Ewout Meijer,
Chiel Barends, Maarten Oberman, Peter Verseveldt, Henk de Jager,
Jan Raijmakers

-

1. Brief met een voorstel van Wouter Molenaar(mail)
Het voorstel zal behandeld worden bij punt 13 van de ALV
2. Brief van Henk de Jager (mail) betreft zijn aftreden als PR Functionaris en afmelding
voor de bestuursvergadering en ALV.
De voorzitter heeft de brief van Henk de Jager voorgelezen.

3. Notulen Jaarvergadering 2011
Met dank aan secretaris Robert Sledziewski werden de notulen van de vorige Algemene Leden
Vergadering van 16 januari 2011 door de vergadering goedgekeurd.
4. Verslag van de secretaris
Jaarverslag Finn Club Holland 2011
Bestuur:
Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissaris Wedstrijden PR Commissaris -

Paul Kamphorst
Robert Sledziewski
Fons van Gent
Jan-Willem Kok
Henk de Jager

Het jaar 2011 is voor de Finnklasse zeer positief afgesloten.
Voor de Finn Club Holland was het een jaar van mooie nationale en internationale evenementen
met zeer goede deelname.
Finn Club Holland blijft ondanks de economische recessie onveranderd financieel sterk, met
bovendien een stabiel aantal van ruim 200 leden.
Het bij Het Witte Huis in Loosdrecht feestelijk gevierde Jubileum van 50 jaar Finn Club Holland en het
ook prachtig uitgegeven Jubileumboek waren ongetwijfeld een van de hoogtepunten binnen onze
klasse organisatie van het afgelopen jaar.
In de sportieve vlak is het verwerven van de Olympische nominatie door Pieter-Jan Postma
en zijn terugkeer in de kernploeg ongetwijfeld één van de belangrijkste momenten van het afgelopen
jaar.
In mei 2011 viel ook een zeer belangrijke beslissing tijdens de ISAF Meeting in St. Petersburg, waar
werd besloten dat de Finn haar Olympische status behoudt voor de Spelen van 2016 in Rio de
Janeiro.
De serie voorjaarstrainingen, begeleid door een aantal top Finnzeilers, waren in 2011 zo goed
bezocht, dat het bestuur overweegt om komend seizoen, in het geval van te veel aanmeldingen,
trainingsgroepen te gaan splitsen om goede kwaliteit en veiligheid van de training te waarborgen.
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Het organiseren van het EK 2014 in Nederland begon afgelopen jaar een beetje vorm te krijgen.
Het bestuur is in gesprek met o.a. het Watersportverbond en andere organisaties over
concrete voorstellen.
Naar het WK Masters in Punta Ala is een grote groep van 45 FCH zeilers afgereisd.
De aldaar geleverde prestaties kunnen zeker niet onopgemerkt blijven.
Bij de eerste 20 zaten 5 Nederlanders; Jan Willem Kok (5), Arwin Karssemijer (11),
Cees Scheurwater (12), Bas de Waal (15) en Luuk Kuiper (16)
Pieter-Jan Postma heeft op het ONK 2011 in Medemblik op zeer overtuigende wijze
zijn titel als Nederlands kampioen geprolongeerd. Jan Willem Kok is als de beste Nederlandse
Master voor 2011 uit de strijd gekomen.
Bij veel internationale wedstrijden hebben FCH zeilers afgelopen jaar zeer goed gepresteerd;
een bijzondere vermelding voor de verdiende prestatie van Jan Pieter Postma die de tweede plaats op
de Gold Cup behaalde.
Ewout Meijer verdient een groot compliment voor het verzorgen van onze website die door haar
actualiteit bijzonder goed bezocht wordt.
Het Jaarboek FCH 2011, een door alle leden zeer gewaardeerde uitgave, is voor de derde keer
verschenen en net als in voorgaande jaren zit het vol met mooie foto’s, verslagen, verhalen én met
een compleet overzicht van de uitslagen van zowel nationale als internationale wedstrijden van 2011
In 2012 zetten wij deze traditie voort.

Secretaris FCH : Robert P. Sledziewski
Amsterdam, 15 januari 2011
5. Verslag van penningmeester
Fons van Gent heeft de resultaten over het boekjaar 2011 en de begroting voor 2012 gepresenteerd.
Toelichting op de resultaten over het boekjaar 2011:
Ter vergelijking zijn de cijfers van 2010 cursief tussen haakjes geplaatst.
Aantal leden per 1 januari 2011: 196 (191)
Groei in 2011: 18 (15)
Aantal betalende leden in 2011: 214 (206)
Opzeggingen in 2011: 14 (10)
Aantal leden per 1-1-2012: 200 (196)
De netto ledentoename in 2011 bedraagt dus 4 (5)
Balans.
Per 31 december 2011 zijn alle contributies geïnd.
De Balans en de Toelichting tonen de gebruikelijke posten, zoals de voorraad clubartikelen, de nog te
ontvangen rente op de Rabo BedrijfsSpaarRekening over 2011, 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 2011 en Finnfare.
Het resultaat over 2011 bedraagt een tekort van € -5.600,= (-/-730,=), wat hoger is dan begroot (€
253,=) dit is voor een groot deel te wijten aan de viering van het 50-jarig jubileum in 2011, dat als PM
post was begroot. Zonder dit jubileum zou het tekort € -985,= geweest zijn.
Rekening van Baten en Lasten en de toelichting hierop.
Contributies: De contributieopbrengst is € 650,= hoger dan in 2010 en € 460,= hoger dan begroot.
Wedstrijden: De Tulpenrace heeft, als gebruikelijk, een positief saldo opgeleverd, evenals de
Boerenkoolcup. Er was in 2011 een apart ONK Masters, los van het ONK in Medemblik. De FCH
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droeg hieraan € 1.500,= bij. Mede door deze laatste post hebben de wedstrijden in 2011 een negatief
saldo opgeleverd van € 1.071,= (+/+ 666,=).
Diverse opbrengsten: De opbrengst van de persoonlijke zeilnummers is gestegen naar € 757,=
(624,=)
Evenals in 2010 is weer een Jaarboek uitgebracht. De kosten zijn iets lager uitgevallen. Iets hogere
druk- en verzendkosten door het weer gegroeide aantal pagina’s, maar daar tegenover inkomsten
door het binnenhalen van adverteerders. Finnfare is in 2011 drie maal verzonden, waarvan eenmaal
tegelijk met het Jaarboek. Kosten: € 1.906,=,= (1.568,=) bovenop de IFA contributie van € 5.125,=. De
totale IFA kosten zijn in totaal ongeveer € 460,= hoger dan in 2010, t.w: € 7.030,= (6.568,=). De
oorzaak ligt mede in een iets hoger aantal leden.
Algemene kosten: Deze kosten, waaronder de kosten voor Jaarvergadering, Bestuurskosten,
administratiekosten, Hiswa, verzekering, mailings, etc. zijn nagenoeg gelijk aan 2010 en nagenoeg
conform begroting: € 2.800,= (2.777,=).
Clubartikelen: De opbrengsten clubartikelen blijven achter, ondanks de Gaastra actie, die in het
najaar gepresenteerd is.
Trainingen: De trainingskosten waren hoger dan in 2010: € 1.857,= (1.296,=) maar ca € 100,= lager
dan begroot. De kosten voor de trainingen waren hoger door een hogere beloning voor trainers met
een status, maar de opbrengsten waren door hoger door een hoger aantal deelnemers dan begroot.
Verder waren er meevallers aan de kostenkant. De kwaliteit van de trainingen in 2011 was hoog en
werd door de deelnemers goed gewaardeerd.
Begroting 2012: Er is voor 2012 negatief resultaat van € 1.337,= begroot. Dit dwingt het bestuur om
na te denken over maatregelen voor de komende jaren. Om de kwaliteit van de trainingen te
behouden, is een iets hoger bedrag is begroot. Daarnaast zal geen apart ONK Masters worden
gehouden, waardoor de kosten hiervoor lager zullen uitvallen.
Al met al kan worden vastgesteld dat de Finn Club Holland nog steeds een financieel stabiele
vereniging is, met een stabiel ledenbestand, maar waar voor de komende jaren door het bestuur
kritisch naar uitgaven en inkomsten gekeken zal moeten worden.
Penningmeester A.J.A. van Gent
Neer, 11 januari 2012
- Kees Kruijer - suggereert om het vermogen van de FCH Stichting op te nemen in de boeken van
FCH als schuld
Fons antwoordt, dat het alleen gaat om “geparkeerd” geld van de Stichting bij FCH, wegens
het verkrijgen van een hogere rente.
- Wouter Molenaar – vraagt of het niet beter is om de Stichting op te heffen om kosten te besparen.
Fons antwoordt dat de kosten van de Stichting laag zijn en dat de Stichting mogelijk gebruikt kan
worden voor de organisatie van het EK van 2014.
- Kees Kruijer - vraagt wie deel uit maakt van het bestuur van de Stichting.
Fons antwoordt dat het bestuur bestaat uit 3 personen: Ewout Meijer, Jan Zetzema, en hijzelf.
- Pieter Jan Postma - vraagt hoe de trainingskosten zijn berekend.
Fons antwoordt dat de kosten in 2011 zijn gestegen omdat 4 zeilers met de status,
trainingen hebben gegeven tegen het bijbehorende, hogere tarief.
- Lacus-Jan Groenhout - suggereert om voor niet-FCH leden de eigen bijdrage voor de trainingen
te verhogen naar 25,- euro per training.
Fons antwoordt dat de deelname van niet-leden incidenteel voorkomt.
- Kees Kruijer - heeft meegedeeld dat hij tegen een negatieve begroting is.
- Jan van der Horst – pleit voor een strategisch lagere financiële reservebuffer.
- Kees Kruijer – steunt het voorstel van Jan over de reservebuffer
Fons antwoordt dat deze optie goed mogelijk is. Het bestuur gaat zich de komende tijd daarover
beraden.
- Fons herinnert de leden er aan dat het lidmaatschap van FCH niet per maand kan worden
opgezegd en dat deze regel geldt voor alle verengingen.
Deze voorwaarden van het lidmaatschap worden op de website gepubliceerd.
De jaarrekening 2011 is door de vergadering goedgekeurd.
6. Verslag van de kascommissie
Rob Edens heeft de verklaring van de Kascommissie 2011 voorgelezen:
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Hierbij verklaart de Kascontrolecommissie 2011, bestaande uit Frank Edens (voorzitter) en
Wiliam Koekoek (lid), de Jaarrekening over het boekjaar 2011, 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 2011.
7. Décharge van het bestuur
- De Vergadering heeft het bestuur van Finn Club Holland over het in 2011 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 2011 is toegekend aan Pieter-Jan Postma.
De Jaarprijs voor de beste Master 2011 is gewonnen door Jan Willem Kok
9. Wedstrijdkalender 2012
De wedstrijdcommissaris Jan Willem Kok, heeft de nationale en internationale wedstrijdkalender
voor 2012 gepresenteerd en op een aantal punten toegelicht.
- ONK Masters 2012 worden in Medemblik gehouden.
- De Randmeerrace wordt op 25-26 augustus verzeild.
- Zweden en Denemarken willen het kampioenschaap organiseren.
- Alleen evenementen waar de Finn klasse start tellen voor de jaarranglijst.
10. Trainingen 2012
Het bestuur FCH heeft besloten om ook in 2012, 5 voorjaarstrainingen voor de leden te organiseren,
3 op Loosdrecht en 2 op andere locaties. Het voorstel is, op 4 maart in Harderwijk en op 11 maart
in Helevoetsluis. De voorjaarstrainingen worden eveneens gegeven door een aantal top Finnzeilers.
Pieter Jan Postma heeft toegezegd, 2 trainingen op zich te willen nemen – op 4 maart en op 1 april.
- Lacus-Jan Groenhout - vraagt of de onderwerpen die tijdens de trainingen worden behandeld
op de website kunnen worden gepubliceerd.
- Steven Voorn - vraagt om een tijdige aanmelding voor de trainingen, zodat tijdig te grote groepen
deelnemers kunnen worden voorkomen.
- De voorzitter zegt dat voor de inschrijving, de deadline van 7 dagen voor de training geldt.
Dit besluit is ter stemming gebracht en is eenstemmig aangenomen – Besluit
- De eigen bijdrage voor de training is verhoogd naar 15,- euro per dag.
Alle andere trainingen – die georganiseerd zijn volgens de regels van FCH, zijn toegankelijk voor
alle leden van FCH.
11. Verkiezing van de Kascommissie
De samenstelling van de Kascommissie voor 2012 is als volgt:
Voorzitter
Rob Edens
Commissielid
Gerrit Schippers
Reserve-commissielid Chris Frijdal
12. Verkiezing bestuurslid
Ronald Ruiter is eenstemmig gekozen als nieuwe PR Functionaris van de Finn Club Holland.
13. Wat verder ter tafel komt
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- De voorzitter leest de ingezonden brief van Wouter Molenaar.
In die brief pleit Wouter voor trainerbegeleiding tijdens de WK Masters in Pwllheli.
De voorzitter vraagt of er onder de leden iemand is die deze functie op zich wil nemen.
Timo Hagoort heeft zich aangemeld. (onder voorbehoud) Er zal nog overleg plaatsvinden tussen
hem en Wouter.
- Fons – stelt voor dat de geïnteresseerden in het plan van Wouter met een financieel voorstel
komen en dat, dat plan dan door het bestuur wordt beoordeeld.
- Luuk Kuijper vindt dat, wat betreft de financiële steun voor het plan van Wouter, de Stichting
kan worden aangesproken.
- Chris Frijdal vindt dat ook Han Beverwijk benaderd kan worden voor de begeleiding van de
Masters in Pwllheli.
- Pieter Jan Postma vindt dat Timo met zijn wedstrijd ervaring meer geschikt is voor deze functie.
Boot Holland 2012
- Jan van der Horst zal een boot beschikbaar stellen. Gezien eerdere ervaringen
wil Jan ook vooraf een duidelijke opgave van de standbemanning.
De aanmeldingen kunnen bij de FCH worden gedaan. (bij PR functionaris of bij secretaris)
EK 2014
- De voorzitter – stelt voor om het bid voor het EK van 2014 op te schuiven naar het EK van 2015.
Het begrotingsgat is 70.000 – 75.000 euro en is, voor de deadline in maart, niet sluitend te krijgen.
- Wouter Molenaar vraagt of het organiseren van het EK überhaupt niet een te grote financiële
belasting voor FCH zal zijn.
- Het opschuiven van het bid voor de organisatie van het EK van 2014 naar 2015 is ter stemming
gebracht en een overduidelijke meerderheid was voor het uitbrengen van het bid voor het
EK van 2015
- Thierry van Vierssen stelt voor om met de RIB de ondersteuning voor de zeilers tijdens
het ONK te organiseren. Hij zal samen met Ronald Ruiter de wensen van de ONK deelnemers
inventariseren.
- De voorzitter zegt toe, het bericht hierover op de website te publiceren.
- Thierry van Vierssen heeft toegezegd om het uitgewerkte plan aan het bestuur van FCH te
overleggen.
14. Rondvraag
- Cees Scheurwater wil een meer levende en meer actuele website van FCH.
Het inloggen op het forum wordt in het algemeen als ingewikkeld gezien waardoor
het forum zeer slecht wordt bezocht.
- Robert Jan Noordhof heeft meegedeeld dat hij regelmatig problemen heeft met inloggen
op de site van vraag en aanbod.
- De voorzitter heeft toegezegd dat een uitgebreide toelichting over de inlogprocedure op de
website wordt geplaatst.
- Ben Witkamp - vraagt om een basis handleiding en basis triminformatie voor de beginnende
Finnzeiler, beschikbaar te stellen.
- De voorzitter beantwoordt dat er voldoende basis informatie over het zeilen in de Finn via
verschillende Finnsites te verkrijgen is.
15. 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.
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