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Datum:  22 maart 2016 Muiden 
Aanvang:  20:00 uur  
Locatie:  Clubhuis KNRZV, Muiden 
 

 
Aanwezig: Heren: Beukers, Bisschop,B.Hettinga,Hartman,Dekker,F.Bulk,M.Blom,De 
Kraa,Bik,Feenstra,Van Gelder,Sluyters,Reitsma,Janssen, Tol , J.Hettinga,de Jong sr, de Jong 
jr,M.Moerman,Schiet,Donker,Beck , Van Strien.                                                                             
Snoekc,Poelman, R.Kampschreur,C.Nater,Kok, Mandemaker,E.de Nes,B.de 
Nes,M.Paddenburg,Vlierboom,Duyvestijn,Drontmann,Pinkaers,Peet, Soede,Dieleman,Erik. 
 
Afwezig na afmelding: heren D.Zwart,Donker,Boot,  Schouten ,Vissia, Lucas, Boot, Diephuis, Bijlard, 
M.M.Moerman,D’Leon, v.d.Krogt, M.van Eijk, J.v,Eijk, K.J.van 
Brouwershaven,H.Boersma,W.Boersma,Schouten,Schuil,Kranenburg-
Marijt,Amsterdam,v.Reeuwijk,Meerman,E.Kampschreur. 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. 
 

2. Ingekomen stukken 
Alleen berichten van verhindering en enkele machtigingen. 
 

3. Mededelingen bestuur 
De RBC is uitgenodigd voor de Australian Wooden Boat Festival (Hobart, Tasmanië) om met 1 boog 
deel te nemen. 
We hebben de uitnodiging geaccepteerd, transportkosten schip worden vergoed, wordt vervolgd. 
 

4. Bestuurssamenstelling 
VZ presenteert het overzicht en geeft toelichting. 
 

5. Goedkeuring notulen ALV 15 maart 2015 
De leden keuren de notulen goed, geen opmerkingen. 
 
      6. Jaarverslag 2015 
De secretaris leest het jaarverslag 2015 voor. 
 
      7. Verslag van de kascommissie 
Rogier Vos (namens de leden van de kascommissie) verleent de penningmeester decharge, 
compliment aan Arjen Snoekc. Hr. De Jong sr. meldt zich voor de kascommissie. Dank aan 
R.Kampschreur voor zijn bijdrages. 
 
     8. Financieel verslag 
AS licht het gepresenteerde financieel verslag toe, geen bijzondere opmerkingen. 
De post vorderingen is inmiddels geint. 
 
 
     9.  Goedkeuring financieel verslag 2015 door ALV en goedkeuring begroting 2016                                                          
Het financieel verslag 2015 en begroting 2016 worden door de vergadering goedgekeurd. 
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   10. Uitreiking De Vries Lentsch prijs 
VZ reikt de prijs voor bijzondere diensten uit aan iemand die het zeker heeft verdiend : Ernst- Jan 
Beukers. VZ bedankt Ernst-Jan voor zijn ondersteunende rekenwerk en zijn ‘taak’ als huisfotograaf. 
  
 
   11. Update Jubileum 2017 
Lustrumboek : boek gaat zeker 500 pagina’s tellen en dus heel veel werk voor de samenstellers. 
Tijdens het komende Pinksterevenement kan er ingetekend worden voor het boek, prijs € 60,-. 
Het formaat van het boek zal iets groter zijn dan A4. 
Pinkster : doel is om 100 boten te laten varen, hebben nog 60 inschrijvingen nodig. Het evenement 
zal in 2017 een dag langer zijn. Alle dagen zullen er festiviteiten zijn waarop men zich kan inschrijven. 
Como : op dit moment 42 voorlopige inschrijvingen. Datum is verplaatst naar 19-25 augustus. 
2 wedstrijden per dag (middag) , 1 dag zal er een golftoernooi plaatshebben, er zal een diner worden 
georganiseerd met 250 man, elk lokaal restaurent zal meedoen. Een RIB verhuurbedrijf heeft 
toegezegd aanwezig te zijn met 2 boten. Komende Pinsterevenement kunnen de aanwezige trailers 
gratis gekeurd worden. Tijdens de rit naar Como zal er een bezemwagen beschikbaar zijn met 
oplegger. 
NK : Tijdens de zomerperiode zal er een Regenboog tentoonstelling zijn in het Fries 
Scheepvaartmuseum. Tijdens het NK is het de bedoeling om alle bogen af te tuigen in de haven en 
gezamelijk een biertje te nemen. Zaterdags zal er een Medal race worden gevaren, tevens zal het 
feest en de huldiging op zaterdag gevierd worden. Zondag geen wedstrijden en tijd om af te reizen. 
 
Tijdens de komende Kaagweek zal er een modeshow plaatsvinden waar de lustrumkleding getoond 
zal worden. 

 
  12. Begroting Lustrum 
Lustrum begroting wordt gepresenteerd aan de aanwezigen en goedgekeurd. 
 
  13. TC zaken 
 John van Gelder licht toe : 
Er zullen controles plaatshebben tijdens KE Loosdrecht en NK Braassem zowel op het water als op de 
wal. Schepen zonder geldige meetbrief kunnen niet deelnemen aan het NK. 
Er komen ook klasse controles waar oudere maar ook nieuwere schepen zullen worden 
gecontroleerd. Op de website komt en een Q & A vraagbaak waar een ieder vragen kan stellen met 
betrekking tot technische aangelegenheden, zeilers kunnen ook vragen stellen bij de TC op bepaalde 
toepassingen  zijn toegestaan of niet. TC is op zoek naar leden : graag aanmelden bij John. 
 
  14. Beleidsplan RBC 
VZ licht toe :  

- Er komen mentoren die beginnende zeilers gaan begeleiden wanneer zij toetreden tot de 
klasse om zodoende sneller de kneepjes onder de knie te krijgen 

- Er komen tevens animatoren die tijdens evenementen ‘reclame’gaan maken voor het 
evenement om zodoende meer deelnemers te krijgen 

- Ook word er extra geld beschikbaar gesteld voor evenementen om deze aantrekkelijker te 
maken. 
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  15. Wedstrijden 2016 
Verzoek aan de zeilers altijd tijdig in te schrijven, dit stimuleert andere zeilers om ook in te schrijven 
wanneer deze zien dat de deelname goed is. Het wedstrijdschema is onveranderd ten opzicht van de 
najaarsvergadering en is te vinden op de site van de RBC. 
 
 
  16. NK 2018 
Er vind een stemming plaats ten aanzien van voorkeur NK 2018, op de Westeinder of op Grevelingen, 
er is een duidelijke voorkeur voor de Grevelingen. De vergadering besluit dat het NK 2018 op de 
Grevelingen gevaren zal worden (vastgelegd). Beslissing welk water 2019 het zal worden wordt 
uitgesteld. 
 
  17. Rondvraag 
- Ido verbaast zich al tijden dat het team Holland met de Nederlandse vlag vaart, dit moet een gele 
vlag met rode Leeuw zijn, tijdens de volgende vergadering geeft Ido een presentatie hoe het hoort. 
-Rogier vraagt hoe het nu verder moet met reclame in de spi : spi met reclame uit de boot halen! 
-RdK maakt zich zorgen over het aantal deelnemers tijdens de wedstrijden na 2017 , gaat sponsoring 
toch helpen om meer deelnemers te krijgen ? wordt vervolgd. 
 
Voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en bijdrage en sluit vervolgens de vergadering. 
 


