
Vereniging	  Formule	  18	  Klasse	  Organisatie	  
	  
Notulen	  Algemene	  Ledenvergadering	  
WV	  Zandvoort	  –	  11	  januari	  2015	  
	  
Presentielijst	  –	  zie	  bijlage	  1.	  
Presentatiemateriaal	  ALV	  –	  zie	  bijlage	  2.	  
	  
	  

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

2. Goedkeuring	  notulen	  ALV	  van	  20	  september	  2014	  
Remco	  Remeijer	  merkt	  op	  dat	  de	  ALV	  van	  20/9/2014	  niet	  op	  correcte	  wijze	  
bijeen	  is	  geroepen,	  dat	  er	  geen	  stukken	  zijn	  verspreid,	  en	  dat	  daarom	  deze	  
vergadering	  niet	  aangemerkt	  kan	  worden	  als	  een	  ALV.	  	  Ad	  Noordzij	  bevestigt	  dat	  
i)	  er	  geen	  brief	  of	  email	  voor	  de	  ALV	  is	  uitgegaan,	  hetgeen	  kennelijk	  al	  enige	  jaren	  
gebruik	  was	  en	  dat	  ALVs	  alleen	  werden	  aangekondigd	  door	  middel	  van	  posting	  
op	  de	  website	  van	  de	  vereniging,	  en	  ii)	  in	  dit	  geval	  de	  ALV	  was	  aangekondigd	  
door	  posting	  op	  de	  website	  in	  het	  voorjaar,	  waarna	  echter	  de	  website	  vrij	  snel	  uit	  
de	  lucht	  ging.	  	  De	  ALV	  is	  mede	  om	  deze	  reden	  informeel	  gehouden	  en	  er	  zijn	  geen	  
beslissingen	  genomen	  met	  uitzondering	  van	  goedkeuring	  van	  de	  notulen	  van	  de	  
voorgaande	  ALV	  van	  september	  2013.	  	  	  
	  
Ad	  stelt	  voor	  dat	  de	  vergadering	  om	  deze	  redenen	  een	  praktische	  benadering	  
kiest	  en	  overgaat	  tot	  goedkeuring	  van	  de	  notulen.	  	  De	  notulen	  worden	  vervolgens	  
met	  algemene	  stemmen	  goedgekeurd.	  
	  
	  

3. Benoeming	  nieuwe	  voorzitter	  
Mischa	  Heemskerk	  treedt	  af	  en	  Bas	  Paumen	  is	  de	  enige	  kandidaat	  voor	  de	  positie.	  
Remco	  Remeijer	  vraagt	  zich	  af	  of	  de	  ALV	  op	  tijd	  bijeengeroepen	  is,	  of	  de	  agenda	  
op	  tijd	  bekend	  is	  gemaakt,	  en	  of	  de	  leden	  wel	  genoeg	  tijd	  hebben	  gehad	  om	  zich	  
kandidaat	  te	  stellen.	  	  Ad	  Noordzij	  legt	  uit	  dat	  de	  uitnodiging	  voor	  de	  ALV	  op	  14	  
december	  per	  email	  naar	  alle	  leden	  is	  uitgegaan	  en	  dat	  de	  agenda	  direct	  daarna	  
geplaatst	  is	  op	  de	  website	  van	  de	  vergadering.	  	  De	  statuten	  schrijven	  voor	  een	  
minimum	  periode	  van	  8	  dagen	  voor	  het	  uitzenden	  van	  een	  uitnodiging	  en	  
vermelden	  verder	  niet	  wanneer	  agenda’s	  etc.	  moeten	  zijn	  verstuurd.	  	  In	  dit	  geval	  
is	  de	  uitnodiging	  op	  tijd	  verstuurd	  en	  hebben	  leden	  volgens	  hem	  voldoende	  tijd	  
gehad	  om	  zich	  kandidaat	  te	  stellen.	  
	  
Remco	  stelt	  verder	  voor	  om	  de	  statuten	  van	  de	  vereniging	  nog	  een	  keer	  goed	  
tegen	  het	  licht	  te	  houden	  om	  er	  zeker	  van	  te	  zijn	  dat	  deze	  nog	  voldoen	  aan	  de	  
huidige	  wetgeving,	  onder	  meer	  ten	  aanzien	  van	  minimum	  periode	  voor	  het	  
bijeenroepen	  van	  algemene	  vergaderingen,	  en	  ook	  te	  bekijken	  of	  een	  
huishoudelijk	  reglement	  wenselijk	  is.	  	  Marius	  van	  Dam	  is	  bereid	  om	  deze	  taak	  op	  
zich	  te	  nemen.	  	  	  



	  
Remco	  stelt	  voor	  een	  inventarisatie	  te	  maken	  van	  de	  beroepen	  van	  de	  leden	  van	  
de	  vereniging,	  om	  zo	  goed	  in	  beeld	  te	  krijgen	  wie	  op	  welke	  vlakken	  zou	  kunnen	  
helpen	  in	  de	  vereniging.	  	  
	  
Remco	  merkt	  op	  dat	  er	  geen	  financiële	  stukken	  zijn	  en	  dat	  daarom	  de	  afgelopen	  
periode,	  inclusief	  het	  afgelopen	  jaar,	  niet	  afgesloten	  kan	  worden	  voordat	  een	  
nieuwe	  voorzitter	  de	  verantwoordelijkheid	  op	  zich	  neemt.	  	  Ad	  geeft	  aan	  dat	  op	  
dit	  moment	  formele	  décharge	  voor	  2014	  en	  zelfs	  2013	  niet	  mogelijk	  is	  omdat	  er	  
geen	  kascommissie	  is	  ingesteld	  (zie	  later	  agendapunt).	  	  De	  statuten	  schrijven	  
voor	  dat	  het	  bestuur	  binnen	  6	  maanden	  na	  afloop	  van	  het	  boekjaar	  een	  
jaarvergadering	  moet	  bijeenroepen	  om	  daarin	  haar	  (financiële)	  jaarverslag	  uit	  te	  
brengen.	  	  Het	  bestuur	  wil	  de	  volgende	  jaarvergadering	  in	  juni	  houden	  tijdens	  de	  
Ronde	  om	  Texel,	  ook	  omdat	  de	  penningmeester	  Gijs	  de	  Reus	  dan	  aanwezig	  kan	  
zijn.	  	  
	  
Bas	  Paumen	  vertelt	  kort	  wat	  hem	  motiveert	  om	  zich	  kandidaat	  te	  stellen.	  
Ad	  stelt	  voor	  om,	  aangezien	  Bas	  de	  enige	  kandidaat	  is,	  	  mondeling	  te	  stemmen	  
ondanks	  dat	  de	  statuten	  voorschrijven	  dat	  over	  personen	  schriftelijk	  gestemd	  
moet	  worden.	  	  De	  vergadering	  gaat	  met	  algemene	  stemmen	  met	  dit	  voorstel	  
akkoord.	  	  Vervolgens	  kiest	  de	  vergadering	  met	  algemene	  stemmen	  Bas	  als	  
nieuwe	  voorzitter.	  	  	  
	  
Bas	  neemt	  het	  voorzitterschap	  van	  de	  vergadering	  over.	  	  Hij	  geeft	  een	  korte	  
presentatie	  (zie	  bijlage	  2)	  met	  daarin	  de	  afscheidswoorden	  van	  Mischa	  als	  
voorzitter,	  en	  verder	  een	  samenvatting	  van	  het	  F18	  zeiljaar	  2014,	  de	  plannen	  
voor	  2015	  en	  ook	  een	  eerste	  indruk	  van	  de	  resultaten	  van	  de	  enquête.	  	  Bas	  merkt	  
op	  dat	  de	  uit	  de	  response	  blijkende	  aandachtspunten	  heel	  herkenbaar	  zijn.	  	  Het	  
bestuur	  zal	  nu	  een	  actieplan	  opstellen	  met	  als	  hoofddoel	  om	  de	  vloot	  op	  
evenementen	  weer	  te	  vergroten	  op	  basis	  van	  de	  hoofdthema’s	  ,	  sterke	  en	  eerlijke	  
competitie	  ,	  kennisoverdracht,	  sociale	  programma’s	  en	  een	  betere	  marketing	  en	  
communicatie	  
	  
	  

4. Benoeming	  nieuwe	  leden	  kascommissie	  
De	  vergadering	  benoemt	  Jacob	  den	  Houting	  en	  Tjiddo	  Veenstra	  als	  leden	  van	  de	  
kascommissie.	  	  	  
	  
	  

5. Worlds	  2015	  
Ad	  Noordzij	  geeft	  een	  presentatie	  (zie	  bijlage	  2)	  over	  het	  inschrijfproces	  voor	  de	  
komende	  Worlds	  in	  Kiel.	  	  Belangrijkste	  punten	  zijn	  dat	  de	  kans	  redelijk	  groot	  is	  
dat	  iedereen	  die	  wil	  ook	  meekan,	  maar	  dat	  vroeg	  inschrijven	  de	  kans	  van	  
deelname	  in	  ieder	  geval	  vergroot	  en	  dat	  bepalend	  hiervoor	  ook	  de	  datum	  van	  
betaling	  is.	  	  Om	  die	  reden	  en	  ook	  vanwege	  de	  lagere	  fee	  wordt	  iedereen	  die	  naar	  
de	  Worlds	  wil	  gaan	  geadviseerd	  zo	  snel	  mogelijk	  in	  te	  schrijven.	  	  	  
	  
Het	  bestuur	  vind	  het	  beter	  om	  in	  het	  vervolg	  de	  klasse-‐evenementen	  (KE’s)	  van	  
het	  hele	  voorafgaande	  kalenderjaar	  gebruiken	  als	  basis	  voor	  de	  ranking	  die	  



bepalend	  is	  voor	  directe	  plaatsing	  voor	  Worlds	  en	  Europeans	  (dus	  alle	  en	  alleen	  
de	  resultaten	  in	  2014	  tellen	  voor	  plaatsing	  voor	  2015).	  	  Dit	  om	  zo	  veel	  mogelijk	  
zeilers	  eerder	  meer	  zekerheid	  te	  bieden	  over	  deelname,	  namelijk	  direct	  nadat	  het	  
aantal	  directe	  startplaatsen	  bekend	  wordt	  (omstreeks	  januari).	  	  Ook	  wil	  het	  
bestuur	  het	  rankingsysteem	  vereenvoudigen	  en	  overzichtelijker	  maken	  door	  
invoering	  van	  het	  lage	  puntensysteem	  in	  combinatie	  met	  ranking	  van	  de	  
stuurmannen.	  	  Er	  zijn	  een	  paar	  vragen	  van	  aanwezige	  leden	  over	  het	  effect	  van	  
deze	  wijzigingen	  voor	  nieuwe	  leden	  en	  voor	  bemanningsleden.	  	  Het	  bestuur	  zal	  in	  
de	  volgende	  ALV	  een	  plan	  voor	  het	  nieuwe	  rankingsysteem	  presenteren.	  
	  
	  

6. De	  toekomst	  van	  de	  F18	  Klasse	  
Ad	  Noordzij	  geeft	  een	  presentatie	  (zie	  bijlage	  2)	  over	  de	  huidige	  discussie	  in	  de	  
World	  Council	  over	  de	  discussie	  voor	  de	  F18	  klasse.	  	  Deze	  discussie	  is	  door	  onze	  
Nederlandse	  klasse	  opgestart	  onder	  meer	  naar	  aanleiding	  van	  de	  ALV	  van	  
afgelopen	  september.	  	  Ons	  voorstel,	  overgenomen	  door	  World	  Council	  Secretary	  
General	  Don	  Findlay	  en	  Chairman	  Olivier	  Bovyn,	  is	  om	  de	  focus	  te	  verleggen	  naar	  
een	  pro-‐actief	  beleid	  en	  communicatie	  over	  de	  lange	  termijn	  strategie	  van	  de	  F18	  
Klasse.	  	  Ons	  idee	  is	  dat	  de	  aantrekkingskracht	  van	  de	  klasse	  vergroot	  kan	  worden	  
via	  stabiliteit	  en	  zekerheid	  op	  langere	  termijn	  (zo	  min	  mogelijk	  
kapitaalvernietiging)	  op	  basis	  van	  het	  toestaan	  van	  een	  gematigde	  –	  en	  dus	  niet	  
radicale	  -‐	  ontwikkeling	  op	  basis	  van	  huidige	  Class	  Rules.	  	  Deze	  zienswijze	  wordt	  
door	  de	  aanwezige	  leden	  breed	  ondersteund	  en	  het	  bestuur	  wordt	  aangemoedigd	  
om	  op	  deze	  lijn	  verder	  te	  gaan.	  
	  
Remco	  Remeijer	  vindt	  het	  een	  goed	  idee	  om	  een	  afgeleide	  lange	  termijn	  strategie	  
voor	  de	  Nederlandse	  F18	  Klasse	  te	  ontwikkelen.	  	  Het	  bestuur	  zal	  dit	  meenemen	  
in	  het	  voorstel	  voor	  de	  actiepunten	  in	  de	  volgende	  ALV.	  
	  
Tjiddo	  Veenstra	  stelt	  dat	  alle	  klassen	  te	  maken	  hebben	  met	  verloop	  en	  denkt	  dat	  
we	  ons	  vooral	  moeten	  richten	  op	  meer	  instroom,	  onder	  meer	  van	  jongere	  zeilers.	  	  
Het	  bestuur	  neemt	  dit	  mee	  in	  haar	  voorstellen	  voor	  het	  actieplan.	  	  
	  
	  

7. Communicatieplan	  
Bas	  Paumen	  geeft	  een	  overzicht	  van	  het	  nieuwe	  communicatieplan	  (zie	  bijlage	  2).	  	  
Er	  is	  onder	  meer	  behoefte	  aan	  kopij	  rondom	  de	  KE’s.	  	  Frank	  de	  Waard	  en	  Hans	  
van	  Dam	  willen	  graag	  hier	  het	  komende	  seizoen	  aan	  bijdragen.	  
	  
	  

8. Zeilkalender	  2015	  
Jorden	  Veenman	  presenteert	  het	  voorstel	  van	  het	  bestuur	  voor	  het	  nieuwe	  
seizoen.	  	  Het	  thema	  voor	  dit	  jaar	  wordt	  consolidatie	  van	  de	  klasse	  door	  het	  
verlagen	  van	  het	  aantal	  KE’s	  om	  zo	  het	  aantal	  deelnemers	  per	  evenement	  te	  
vergroten.	  	  Ook	  willen	  we	  meer	  samenwerken	  met	  de	  Belgische	  F18	  Klasse	  door	  
het	  OBK	  te	  laten	  tellen	  voor	  de	  Nederlandse	  ranking.	  	  Er	  ontstaat	  een	  goede	  
discussie	  over	  hoeveel	  en	  welke	  evenementen	  we	  moeten	  gaan	  ervaren.	  	  Hieruit	  
wordt	  duidelijk	  dat	  er	  een	  sterke	  voorkeur	  is	  voor	  het	  zeilen	  van	  het	  ONK	  op	  
Medemblik	  (in	  september).	  	  Het	  bestuur	  gaat	  hiermee	  aan	  de	  slag	  en	  zal	  tijdens	  



de	  volgende	  ALV	  het	  definitieve	  schema	  voor	  2015	  presenteren.	  
	  
Er	  is	  veel	  animo	  onder	  de	  aanwezigen	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  de	  Kieler	  Woche	  
(laatste	  week	  van	  juni)	  en	  het	  OBK.	  Peter	  Schouten	  meldt	  verder	  dat	  er	  al	  een	  
leuke	  groep	  zeilers	  voor	  Eurocat	  /	  Carnac	  dit	  jaar.	  
	  
	  

9. Wegen	  en	  meten	  
Jorden	  Veenman	  vertelt	  dat	  we	  dit	  jaar	  meer	  aandacht	  geven	  aan	  het	  zeilen	  van	  
de	  KE’s	  conform	  de	  F18	  klasse-‐regels,	  in	  lijn	  met	  wat	  tijdens	  de	  ALV	  van	  
september	  2013	  is	  besloten.	  	  Dat	  betekent	  dat	  we	  het	  komend	  jaar	  consequent	  
willen	  gaan	  wegen	  en	  (papieren)	  controleren.	  We	  willen	  hierbij	  gaan	  werken	  met	  
zogenaamde	  ‘champions’:	  F18	  leden	  van	  de	  organiserende	  vereniging.	  	  We	  gaan	  
ook	  kijken	  of	  we	  alle	  administratie/papierwerk	  voor	  de	  zeilers	  rondom	  de	  
evenementen	  kunnen	  vereenvoudigen.	  
	  
Jorden	  geeft	  aan	  dat	  zijn	  vader	  Nico	  Veenman	  nog	  één	  seizoen	  wil	  helpen	  als	  
controleur	  en	  dat	  Juppe	  Hebly	  ook	  het	  komend	  jaar	  nog	  F18’s	  wil	  meten,	  maar	  
dat	  we	  voor	  beide	  rollen	  een	  opvolger	  nodig	  hebben.	  
Remco	  Remeijer	  zegt	  dat	  hij	  voor	  de	  klasse	  wil	  gaan	  meten.	  
	  
	  

10. Rondvraag	  
Leon	  van	  Dalfsen	  merkt	  op	  dat	  een	  goede	  optie	  voor	  marketing	  is	  het	  inzetten	  
van	  drones.	  Leon	  zal	  de	  contactgegevens	  die	  hij	  hiervoor	  heeft	  doorgeven.	  
Leon	  vraagt	  ook	  aandacht	  voor	  het	  idee	  om	  meer	  evenementen	  met	  andere	  
klassen	  te	  combineren.	  
	  
Jacob	  den	  Houting	  noemt	  de	  goede	  ervaring	  op	  Noordwijk	  met	  het	  gebruik	  van	  
‘track	  and	  trace’	  als	  een	  verdere	  optie	  voor	  het	  versterken	  van	  de	  marketing	  van	  
en	  betrokkenheid	  bij	  de	  F18	  klasse.	  

	  
	  

11. Uitreiking	  /bekendmaking	  Jaarranking	  2014	  
Over	  de	  wedstijden	  die	  vorig	  jaar	  als	  Klasse	  events	  zijn	  vervaren	  wordt	  te	  top	  3	  
bekend	  gemaakt.	  Op	  1	  zijn	  geëindigd:	  Hans	  en	  Marius	  van	  Dam,	  tweede	  plek	  gaat	  
naar	  Jorden	  Veenman	  en	  Frank	  de	  Waard,	  en	  het	  podium	  wordt	  compleet	  
gemaakt	  door	  Ad	  en	  Maarten	  Noordzij.	  De	  vergadering	  geeft	  een	  groot	  applaus	  
aan	  de	  prestaties	  van	  deze	  top	  teams.	  
	  

12. Sluiting	  
Bas	  sluit	  de	  vergadering	  af	  waarna	  we	  overgaan	  de	  onmisbare	  borrel	  met	  
bitterballen.	  

	  
	   	  



	  
Bijlage	  1:	  presentielijst	  ALV	  van	  11	  januari	  2015	  
	  
Aanwezig:	  
Corstiaan	  Alessie	  
Wik	  Becker	  
Abel	  Blaauw	  
Leon	  van	  Dalfsen	  
Hans	  van	  Dam	  
Marius	  van	  Dam	  
Rik	  Duinmeijer	  
Babette	  den	  Houting	  
Jacob	  den	  Houting	  
Niels	  Kleijweg	  
Tony	  Mels	  
Ad	  Noordzij	  (bestuur)	  
Pieter	  Oskam	  
Bas	  Paumen	  (toetredend	  tot	  bestuur)	  
Anniek	  Pragt	  
Marije	  Pragt	  
Remco	  Remeijer	  
Peter	  Schouten	  
Jorden	  Veenman	  (bestuur)	  
Tjiddo	  Veenstra	  
Victor	  Vertregt	   	  
Frank	  de	  Waard	  
	  
Afmeldingen:	  	  
Arjen	  Baas	  
Patrick	  Bertrams	  
Mischa	  Heemskerk	  (bestuur)	  
Willie	  van	  der	  Heijden	  
Gunnar	  Larsen	  
Gijs	  de	  Reus	  (bestuur)	  


