
Vereniging	  Formule	  18	  Klasse	  Organisatie	  
	  
Notulen	  Algemene	  Ledenvergadering	  
ZV	  Braassemermeer	  –	  8	  februari	  2015	  
	  
Bijlagen:	  

1. Presentielijst	  
2. Concept	  NoR	  Wedstrijdserie	  
3. Memo	  rankingsysteem	  
4. Presentatie	  uitslag	  enquête	  	  

	  
	  

1. Opening	  
Ad	  Noordzij	  opent	  als	  secretaris	  van	  het	  bestuur	  de	  vergadering	  in	  afwezigheid	  
van	  voorzitter	  Bas	  Paumen	  en	  heet	  iedereen	  welkom.	  
	  

2. Goedkeuring	  notulen	  ALV	  van	  11	  januari	  2015	  
Remco	  Remeijer	  merkt	  op	  dat	  zijn	  opmerking	  ten	  aanzien	  van	  de	  lokatiekeuze	  
voor	  het	  houden	  van	  de	  Jaarvergadering	  niet	  in	  de	  notulen	  is	  opgenomen.	  	  Remco	  
vindt	  het	  houden	  van	  een	  vergadering	  tijdens	  (vrijdag)	  het	  Ronde	  om	  Texel	  
evenement	  niet	  geschikt	  i.v.m.	  reistijd	  &	  kosten,	  en	  hij	  vraagt	  zich	  ook	  af	  of	  de	  
hoofden	  van	  de	  leden	  ook	  wel	  naar	  een	  vergadering	  staan	  zo	  vlak	  voor	  het	  varen	  
van	  de	  RoT.	  Er	  volgt	  een	  korte	  discussie	  over	  de	  voor’s	  en	  tegen’s	  van	  het	  houden	  
van	  de	  Jaarvergadering	  tijdens	  de	  RoT	  dit	  jaar.	  	  Het	  bestuur	  neemt	  de	  tijdens	  de	  
vergadering	  gemaakte	  opmerkingen	  mee	  in	  hun	  beraad.	  
	  
Ad	  Noordzij	  bericht	  dat	  Marius	  van	  Dam	  inmiddels	  advies	  heeft	  uitgebracht	  over	  
de	  inhoud	  van	  de	  oprichtingsakte	  van	  de	  Vereniging.	  	  Marius’	  advies	  is	  dat	  de	  
akte/statuten	  in	  juridisch	  opzicht	  in	  orde	  zijn,	  en	  hij	  heeft	  verder	  een	  paar	  
suggesties	  gedaan	  voor	  eventuele	  verbetering	  en	  toepassing.	  	  Ad	  dankt	  Marius	  
voor	  zijn	  werk	  en	  zegt	  toe	  dat	  het	  bestuur	  zal	  bekijken	  hoe	  ze	  het	  best	  zijn	  
suggesties	  kunnen	  volgen.	  	  	  
	  
Gijs	  de	  Reus	  geeft	  een	  korte	  update	  over	  de	  stand	  van	  het	  opstellen	  van	  de	  
jaarrekeningen	  voor	  2013	  en	  2014.	  	  Hij	  verwacht	  snel	  met	  het	  werk	  klaar	  te	  zijn	  
zodra	  hij	  zijn	  gecrashte	  laptop	  weer	  werkend	  weet	  te	  krijgen.	  
	  
De	  notulen	  worden	  vervolgens	  met	  algemene	  stemmen	  goedgekeurd.	  
	  

3. Zeilkalender	  2015	  
Ad	  Noordzij	  presenteert	  de	  definitieve	  zeilkalender	  (zie	  bijlage	  2).	  	  Deze	  is	  
aangepast	  op	  basis	  van	  de	  van	  de	  leden	  in	  de	  ALV	  van	  11/1	  ontvangen	  feedback,	  
met	  name	  ten	  aanzien	  van	  de	  wens	  om	  het	  ONK	  in	  Medemblik	  te	  houden.	  
Peter	  Schouten	  vraagt	  of	  het	  nog	  mogelijk	  is	  om	  een	  extra	  evenement	  in	  te	  
plannen	  in	  juli.	  	  Dit	  is	  niet	  het	  plan	  i.v.m.	  de	  dan	  te	  houden	  Worlds	  en	  de	  
beslissing	  om	  het	  aantal	  evenementen	  dit	  jaar	  beperkt	  te	  houden	  om	  zodoende	  
meer	  zeilers	  per	  evenement	  aan	  te	  trekken.	  	  
	  
	  



Nieuw	  Rankingsysteem	  
Ad	  Noordzij	  licht	  het	  definitieve	  plan	  toe	  voor	  het	  nieuwe	  rankingsysteem	  -‐	  zie	  
bijlagen	  2	  en	  3.	  	  Het	  nieuwe	  systeem	  is	  opgezet	  met	  het	  oog	  op	  de	  doelstellingen	  
die	  ook	  al	  op	  11/1	  zijn	  genoemd	  (eenvoudiger,	  sneller	  te	  communiceren,	  
duidelijker	  voor	  selectie	  Worlds).	  	  Het	  eventuele	  nadeel	  van	  het	  nieuwe	  systeem	  
voor	  bemanningen	  wordt	  geadresseerd	  door	  het	  invoeren	  van	  een	  regeling	  
waarbij	  het	  bestuur	  kan	  instemmen	  in	  het	  wisselen	  van	  de	  persoon	  aan	  boord	  
waaraan	  de	  ranking	  	  wordt	  toegewezen.	  	  	  
De	  aanwezige	  leden	  geven	  aan	  dat	  het	  hun	  voorkeur	  heeft	  om	  bij	  het	  bepalen	  van	  
de	  uitslagen	  waarop	  de	  ranking	  wordt	  vastgesteld,	  de	  uitslagen	  van	  buitenlandse	  
teams	  niet	  mee	  te	  nemen.	  	  Het	  bestuur	  zal	  dit	  aanpassen	  in	  de	  definitieve	  versie	  
van	  de	  NoR.	  
	  
Jacob	  den	  Houting	  vraagt	  wanneer	  de	  ranking	  voor	  2014	  bekend	  zal	  worden	  
gemaakt.	  	  Jorden	  Veenman	  zegt	  toe	  dat	  nu	  er	  een	  beslissing	  is	  over	  het	  
rankingsysteem,	  hij	  heel	  snel	  de	  definitieve	  ranking	  voor	  2014	  kan	  berekenen	  en	  
communiceren.	  	  Er	  is	  hierbij	  inderdaad	  enige	  tijdsdruk	  als	  gevolg	  van	  de	  deadline	  
van	  15	  maart	  a.s.	  voor	  het	  invullen	  van	  de	  slots	  voor	  de	  Worlds	  in	  Kiel.	  
	  

4. Verkiezing	  Nieuw	  Bestuurslid	  
Het	  bestuur	  stelt	  voor	  dat	  Tony	  Mels	  het	  bestuur	  gaat	  versterken.	  	  Tony	  zal	  zich	  
vooral	  richten	  op	  de	  communicatie	  en	  de	  IT	  die	  daarvoor	  nodig	  is.	  	  	  
De	  leden	  kiezen	  Tony	  met	  algemene	  stemmen.	  
	  

5. Presentatie	  Enquête	  
Vladimir	  Voûte	  van	  Satius	  geeft	  een	  uitgebreide	  presentatie	  over	  de	  onlangs	  
gehouden	  enquête	  onder	  leden	  en	  oud-‐leden.	  	  Vladimir	  geeft	  uitleg	  over	  de	  
methodiek	  en	  de	  vervolgstappen	  die	  het	  bestuur	  nu	  kan	  maken	  om	  de	  
verbeterpunten	  aan	  te	  pakken.	  	  Opvallende	  punten	  die	  voortkomen	  uit	  de	  
enquête	  zijn	  onder	  meer	  de	  grote	  betrokkenheid	  van	  zowel	  leden	  als	  oud-‐leden,	  
en	  de	  hoge	  beoordeling	  van	  de	  Klasse	  door	  met	  name	  de	  oud-‐leden.	  De	  respons	  
geeft	  aan	  dat	  het	  nodige	  verbeterd	  kan	  worden,	  maar	  ook	  dat	  er	  daarvoor	  een	  
relatief	  goede	  uitgangspositie	  is.	  	  	  
Ad	  Noordzij	  vertelt	  dat	  het	  bestuur	  op	  basis	  van	  de	  feedback	  van	  de	  enquête	  nu	  
bezig	  is	  met	  het	  opstellen	  van	  actieplan	  rondom	  de	  hoofdthema’s	  i)	  sterke	  en	  
eerlijke	  competitie,	  kennisoverdracht,	  sociale	  programma’s	  en	  een	  betere	  
marketing	  en	  communicatie.	  	  Een	  hoofddoel	  daarbij	  is	  het	  versterken	  van	  de	  
Klasse	  in	  de	  breedte	  en	  vanuit	  de	  jeugd	  –	  in	  lijn	  ook	  met	  de	  internationale	  
strategie	  van	  de	  Klasse	  .	  	  Tenslotte	  geeft	  Ad	  aan	  dat	  het	  cruciaal	  is	  dat	  de	  te	  
nemen	  acties	  breed	  worden	  gedragen	  en	  door	  een	  bredere	  groep	  leden	  wordt	  
uitgevoerd	  (het	  bestuur	  kan	  er	  niet	  alleen	  voor	  staan).	  	  	  
Er	  volgt	  nog	  een	  korte	  discussie	  over	  hoe	  e.e.a.	  praktisch	  vervolg	  moet	  krijgen.	  	  
Duidelijk	  is	  dat	  we	  snel	  stappen	  moeten	  maken	  willen	  we	  dit	  seizoen	  nog	  
resultaat	  zien.	  	  Tijdens	  de	  volgende	  ALV	  op	  18	  april	  gedurende	  het	  eerste	  
evenement	  op	  Muiderzand	  zullen	  de	  concrete	  actiepunten	  en	  bijbehorend	  budget	  
gepresenteerd	  worden.	  	  
	  
	  



6. Overige	  mededelingen	  
i)	  Ad	  Noordzij	  wijst	  de	  leden	  op	  de	  nieuwe	  pages	  op	  de	  website	  waarop	  men	  
terug	  kan	  vinden	  aan	  welke	  formaliteiten	  voldoen	  moet	  worden	  om	  aan	  de	  start	  
te	  kunnen	  verschijnen.	  	  Ad	  kondigt	  verder	  aan	  dat	  we	  dit	  seizoen	  gaan	  werken	  
met	  een	  checklist	  waarop	  we	  voor	  elk	  team	  gaan	  noteren	  welke	  formaliteiten	  al	  
geregeld	  zijn.	  	  Vervolgens	  hoeft	  een	  team	  de	  rest	  van	  het	  seizoen	  die	  de	  
betreffende	  documenten	  en	  bewijzen	  niet	  meer	  naar	  de	  evenementen	  mee	  te	  
brengen.	  	  Het	  bestuur	  zal	  de	  partijen	  die	  de	  evenementen	  organiseren	  benaderen	  
zodat	  er	  geen	  problemen	  zullen	  ontstaan,	  bijvoorbeeld	  met	  controleurs	  van	  het	  
Watersportverbond.	  
ii)	  Het	  bestuur	  zal	  de	  Board	  van	  IF18CA	  (Olivier	  Bovyn	  en	  Don	  Findlay)	  
uitnodigen	  voor	  het	  bijzijn	  van	  het	  evenement/ALV	  in	  april	  zodat	  er	  gelegenheid	  
is	  voor	  uitwisseling	  van	  gedachten	  en	  vragen.	  	  
	  

7. Sluiting	  
Ad	  sluit	  de	  vergadering	  af,	  gevolgd	  door	  wat	  bier	  en	  bitterballen.	  

	  



	  
	  

Bijlage	  1:	  presentielijst	  ALV	  van	  8	  februari	  2015	  
	  
Aanwezig:	  
Marius	  van	  Dam	  
Jan-‐Willem	  Harwijne	  
Jacob	  den	  Houting	  
Tony	  Mels	  (toetredend	  tot	  bestuur)	  
Ad	  Noordzij	  (bestuur)	  
Maarten	  Noordzij	  
Remco	  Remeijer	  
Gijs	  de	  Reus	  (bestuur)	  
Peter	  Schouten	  
Jorden	  Veenman	  (bestuur)	  
Wiro	  Zijlmans	  
	  
Afmeldingen:	  	  
Gunnar	  Larsen	  
Frank	  de	  Waard	  


