V 14-01-18
Jaarverslag FCH 2013

Hierbij, zoals beloofd, enkele kengetallen van de FCH over 2013:
- Aantal leden per 1-1-2013: 209
- Aantal nieuwe leden in 2013: 13
Aantal trainingsdagen: 8. Gepland was 9, maar de training in Nijkerk, op 24 februari, werd
wegens ijs gecanceld.
Aantal deelnemers: 59 (betaald 71)
Als je nog meer gegevens nodig hebt, dan hoor ik dat wel.
Groet,
Fons.
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Jaar is geopend met de jaarvergadering. Helaas kon Robert daar niet bij zijn. In
dit jaar is hij langzaam vooruit gegaan, maar hij is er nog niet. Ik kan nog steeds
op hem terugvallen, waarvoor dank.

17 maart heeft het Verbond een seminar gehouden voor de verenigingen.
Goede presentaties over diverse onderwerpen. Aantal zaken meer relevant
voor de echte watersportverenigingen, zoals de bemanningslicentie (een van
de redenen: doping controle), het omgaan met de jeugd, en met name het niet
omgaan met de jeugd. Verder de eisen voor de grote kampioenschappen. En:
hulp mag tijdens de wedstrijd, maar dan moet het wel echt nodig zijn.
Bijzonder enthousiaste presentatie van Joop van Diest, directeur Batavia Sailing
Centre. Met hem gesproken over samenwerking. Die komt er wat hem en ons
betreft. Er is een training daar georganiseerd (juni,Stefan de Vries) en wij zijn in
gesprek over de juniwedstrijd daar. Dat is een gat in de wedstrijdagenda, zeker
voor de 40 minners. Als je van zeilen op golven houdt, hou het in de gaten.
De voorjaarstrainingen zijn goed bezocht, bij de eerste lag nog ijs, die ging niet
door. Wietze, Sander, Hein en Stefan hebben goed werk gedaan. Gesignaleerd
is een behoefte voor training specifiek gericht op de instappers. Het bestuur wil
dat graag faciliteren, WSV Randmeer heeft al ingetekend.
Wedstrijdserie is goed afgewerkt, uitslagen en verslagen zijn beschikbaar en
bekend. In de WK-masters zaten Nederlanders vóórin. Nieuw én meteen een
groot succes was de Randmeerrace/ONKMasters. Betekent dat de formule blijft
zoals hij is afgesproken (om en om met Medemblik).
Die wedstrijden gaan niet vanzelf allemaal, het is alleen mogelijk met de
mensen op de achtergrond: de wedstrijdcomités met de vrijwilligers, de
besturen van de verenigingen, onze webmaster, Steven die de ranglijst bij
houdt. Daarvoor dank.
Goede voornemens hebben wij ook, en niet alleen voornemens:
Nog beter contact met de verenigingen en andere vormen van zeilen
ondersteunen: matchracen en teamzeilen.

Begin dit jaar hoorden wij van de IFA dat de Silver Cup 2014 teruggegeven is
door het comité van Blanes/Spanje. Yvonne Kirschbaum en wsv Hoorn hebben
het evenement overgenomen. Zij zijn druk met de voorbereiding. Onze vz heeft
intensief contact met Yvonne over steun en samenwerking. Hopelijk doet er
een flinke groep Nederlandse jeugd mee, als ze tenminste over boten kunnen
beschikken.
Over de IFA gesproken: daar is een aantal keren contact geweest: over het EK
in Duitsland, deelname Gold Cup en EK.
Daar is trouwens heel mager gebruik van gemaakt.
En ook over verzekeringskwestie: een lid is dit jaar in Cannes stevig aangevaren
met grote schade. De veroorzaker is door de jury veroordeeld, maar ons lid
blijft met de kosten zitten en het vervallen van zijn no claim omdat de
veroorzaker niets van zich laat horen. Wij hebben bij de IFA aangekaart of er
niet een kopie van verzekeringsbewijzen ingenomen kunnen worden. Daar zijn
ze nog over aan het nadenken. Het is mij trouwens een raadsel dat zulke zeilers
niet geschorst worden.
Medio december is de ledenvergadering van de KNWV bijgewoond. Fons als
voorzitter van Roermond de ledenvergadering, ik heb het beleidsdeel
bijgewoond. Daar het afschaffen van de C-status aangekaart: de sprong naar de
top wordt onbetaalbaar. De KNWV erkent dat, alleen er is geen budget. In
plaats van de C-status zijn er individuele regelingen mogelijk, ter beoordeling
door de verbond trainers.
Op de valreep van het nieuwe jaar is de KNWV wakker geworden: zij zijn er
achter gekomen dat er Finnen rondvaren met alleen een persoonlijk
zeilnummer én de meetbrief van de bouwer. Zij willen handhaving op het
KNWV certificaat. Vraag voor ons is: moeten wij dat, willen wij dat wel, mogen
wij dat en kunnen wij dat. U wordt op de hoogte gehouden.
En dan blijft de toekomst voor de vereniging: wij hebben 31 leden onder de 30;
wij hebben er 110 boven de 50, en een kwart (ruim 50) boven de 60. Wij
moeten dus zuinig zijn op de oudjes. Gelukkig hebben wij nog steeds een goede
instroom.

Wij hebben dit jaar 4 bestuursvergaderingen gehad, en uiteraard contact per
telefoon, mail en bij de wedstrijden.
Zonder vrijwilligers geen wedstrijden, dus hou ze hoog.
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Masters+trainingen

Instapperscursus
Bijeenkomst watersportverbond, nuttig inhoud meer op verenigingen dan op klasseorganisaties

Trainingen: 1. ijszeilen
Nieuwe Lelystad
Silver Cup Blanes  Hoorn; Yvonne Kirschbaum
Wedstrijden
Nieuwe initiatieven
Leeftijdsopbouw

