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Verslag Ledenvergadering F18 Klasse Nederland, voorjaar 2011 
15 april 2012, aanvang ca. 16.00 uur (na einde wedstrijden) 

Locatie: Clubhuis te Muiderzand  
Aanwezig: ca. 40 leden (presentielijst ontbreekt) 

 
 
 
De vergadering wordt geopend door Liesbeth Oosterhagen, die de aanwezigen dankt voor 
hun opkomst. 
 
1. Goedkeuring notulen najaarsvergadering 2011 
 
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag van de voorjaarsvergadering en de notulen 
worden, onder dankzegging aan de secretaris, goedgekeurd 
 
2. Financiën: 
 
De financiële gegevens worden aan de leden uitgereikt en door de penningmeester 
toegelicht. 
 
Begin 2011 is door het bestuur besloten een investering te doen van 1.275,- euro t.b.v. de 
aanschaf van 2 sets elektronische weegschalen voor de beide meeters, Juppe en Menno. 
Deze investering zal in 3 jaar worden afgeschreven en dus zal de afschrijving van 425,- euro 
ook de komende 2 jaren opnieuw in de jaarrekening verschijnen. 
 
Ook nieuw in de jaarrekening zijn de kosten voor het jaarfeest, gezien het succes (dank aan 
Peter en Bas) is dit opnieuw in de begroting opgenomen. Het totaal van de kosten en 
opbrengsten zijn binnen de begroting gebleven, waardoor het boekjaar 2011 met een positief 
resultaat van 690,- euro wordt afgesloten. Dit resultaat zorgt ervoor dat het eigen vermogen 
per 31/12/2011 stijgt naar 7.116,- euro. Hiervan is 4.882,- euro liquide en de rest van het 
eigen vermogen is vastgelegd in de voorraad meetstickers en de balanswaarde van de 
weegschalen. Binnenkort zijn deze gegevens op het beveiligde gedeelte van de website te 
zien voor de leden. De kascommissie bestaande uit Mark Geering en Mischa Heemskerk 
heeft recent haar goedkeuring aan deze jaarrekening gegeven. 
 
Begroting 2012 
De begroting voor 2012 is t.o.v. de voorgaande jaren naar beneden bijgesteld.  
Voor wat betreft de inkomsten is er nu uitgegaan van 180 (i.p.v. 200) leden. 
Op het moment van de vergadering zijn er 139 betalende leden en 50 (nog) niet betalende 
leden (vorig jaar resp. 146 en 57).  
De kosten zijn begroot op basis van ervaringen uit het verleden en overige verplichtingen. 
 
3. Bestuurswissel: 
 
Jacques Visser (penningmeester) en Sander de Boer (bestuurslid technische zaken) zijn 
beiden aftredend en niet opnieuw verkiesbaar. Zij worden door de voorzitter, middels het 
overhandigen van een fles wijn, bedankt voor hun inzet. 
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De voorzitter meldt dat voor de invulling van de functie van bestuurslid technische zaken, op 
tijdelijke basis, een beroep kan worden gedaan op Menno Vercouteren. 
Voor de functie van penningmeester is er contact met een kandidaat die bedenktijd heeft 
gevraagd. 
 
Vervolgens wordt uitgebreid stilgestaan bij de verkiezing tot voorzitter. 
Liesbeth Oosterhagen is in deze functie aftredend maar heeft zich opnieuw verkiesbaar 
gesteld. Mischa Heemskerk heeft zich recent voor deze functie kandidaat gesteld. 
 
In een constructieve sfeer ontstaat er een “verkiezingsdebat” waarbij een groot aantal leden 
(o.a. Tjiddo Veenstra, Peter Schouten, Thomas Groen, Thijs Visser, Hans Bruer, Mischa de 
Munck e.a.), beiden kandidaten uitgebreid en kritisch bevragen over o.a.: 

- hun visie op de toekomst van de F18 klasse  
- mogelijke verstrengeling van (commerciële) belangen 
- de discussie en de problematiek t.a.v. de Class-rules en de communicatie daarover 
- het opleiden van (jeugd-)zeilers middels trainingen en clinics 
- hun werkwijze en rolverdeling binnen het bestuur 
- invulling van de vacante posities binnen het bestuur 
- de afwezigheid van de secretaris   

 
Zowel Liesbeth als Mischa geven op alle vragen uitgebreid antwoord en geven waarmee hun 
visie weer. Liesbeth legt uit waarom Martine Vos (secretaris) niet aanwezig is. Desgevraagd 
geeft Pieter Oskam aan dat hij tot de conclusie is gekomen niet langer deel uit willen maken 
van het huidige bestuur maar bereid is zitting te nemen in een bestuur met een andere 
samenstelling. 
 
Omdat de statuten aangeven dat er over personen schriftelijk moet worden gestemd, wordt 
een “stembureau” ingesteld (Tjiddo Veenstra en Elke Delnooz nemen dit op zich) en er wordt 
vervolgens tot stemming overgegaan. Juppe Hebly maakt de uitslag bekend: 
Op Liesbeth Oosterhagen zijn 12 stemmen uitgebracht, op Mischa Heemskerk 34 stemmen.  
Liesbeth feliciteert Mischa met het voorzitterschap en wenst hem daarbij succes. 
 
Mischa vraagt de aanwezige leden om Liesbeth tot ere-lid te benoemen dit vanwege haar 
enorme verdiensten gedurende een lange periode voor de F18 klasse. 
De aanwezige leden stemmen hiermee in, middels een ovationeel applaus. 
 
4. Rondvraag 
Geen punten. 
De, nieuwe, voorzitter sluit de vergadering en dankt de leden voor hun aanwezigheid en 
inbreng. Het bestuur van de F18 Klasse biedt de leden een hapje en drankje aan. 
 
 
Muiderzand, 15 april 2012. 


