
Notulen Algemene Leden Vergadering: 

Datum: woensdag 8 November  2017 
Aanvang:  20:30 uur   
Locatie: Clubhuis KNZ&RV Muiden  
Najaarsvergadering Regenboogclub  
  

Bestuur : FT / EJ / FR / AS / BN Afwezig : JG 
 
Aanwezig:  
       
F.Bulk   P.Bisschop  A.Diephuis 
P.Bijlard  H.Westerveld  F.Hartman      
P.Peet   L.Margadant  M.Neeleman 
M.Buis   T.Allart   P.Kok                                                  
T.Duyvestein  P.Kempeneers K.J.van Brouwershaven    
E.Koekoek  P.v.Reeuwijk  H.de Wit 
W.Pinkaers        C.ten Kley  R.de Kraa 
M.Blom  B.Kloos  T.Feenstra 
F.Bergerer  G.Nater   M.v.Eijk 
R.Vos   C.Nater  B.Jonker 
E.J.Beukers  P.de Witte  J.F.Mandemaker     
E.Tuik   P.Hoogendam  R.Kampschreur 
J.van Eijk  F.Dekker  J.B.Lucas 
L.Hartman  Pieter Kempeneers F.Hartman 
B.Lucas  W.Potma  H.Kraan 
B.Meerman  V.Hoes  N.Dieleman 
H.van Drunen  J.Hettinga  J.Andringa 
S.de Vries  W.Hos    
   
     
 
Opening: 
 

1. Opening door VZ, VZ opent de vergadering en vraagt vervolgens om een moment 
van stlte ivm het overlijden van Franklin La Grouw. VZ heet een ieder welkom en met 
name de ere-leden en vraagt vervolgens goedkeuring notulen Najaarsvergadering 
2016. Notulen worden goedgekeurd. 
 

2. Ingekomen stukken 
Thijs Kok is vandaag jarig en omdat hij daarom niet aanwezig is heeft hij het bestuur 
verzocht alle aanwezigen namens te trakteren op een biertje. 

 
3. Deelnemersvelden 

In 2017 waren er 395 deelnemers (290 in 2016), een fantastisch resultaat mede 
dankzij het jubileumjaar. VZ presenteert het jaarschema. 
 

4. Voorlopige wedstrijdkalender 2018 
Grou wordt verplaatst ivm aankomst Volvo Ocean, dit jaar 100-jarig bestaan 
Braassem, valt samen met de Summer Regatta. VZ presenteert de voorlopige 
kalender. 

 
5. Nieuwe Statuten Regenboogclub 

VZ geeft aan dat de huidige statuten duidelijk verouderd zijn en aangepast dienen te 
worden. VZ neemt de wijzigingen punt voor punt door en licht deze toe. Uit de 
toelichting ontstaan verschillende vragen en opmerkingen uit de vergadering : waar 
zijn de Ridders vermeld ? Graag statuten openhouden voor nieuwe titels. 
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Ridderschap ter stemming brengen tijdens ALV. VZ vraagt toestemming om zich in 
de pauze als bestuur te kunnen beraden met als doel van de pauze te komen met 
antwoorden / voorstellen. 

Verder wordt er gesproken over ‘gewone leden’ en ‘buitengewone leden’, deze 

termen komen te vervallen. Toekomstig hebben we alleen ‘leden’ ongeacht men 

stuurt, bemant of anderzins actief is in de club. 
 
Het bestuur komt met de volgende antwoorden / voorstellen : Ridders kunnen 
benoemd worden door het bestuur waarmee eerder benoemde ridders blijven 
bestaan. Leden van verdiensten herstellen. Ere-voorztterschap heeft geen 
toegevoegde waarde en komt er niet. 

 
      6. Toekomstige ontwikkelingen 

Gerard van der Krogt geeft in een presentatie weer hoe de groei en ontwikkeling van 
de Regenboogklasse kan plaatshebben. Er ontstaan een zestal commissies met 
ieder een eigen doelstelling ter bevoordering van de klasse. De samenstelling zal 
bestaan uit leden die zich opgeven als vrijwilliger om deel te nemen, tevens zal in 
elke commissie een bestuurslid deelnemen die binnen de commissie als voorzitter 
optreedt. Gerard doet een oproep in de vergadering om zich op te geven en deel te 
nemen. 

 
       7. Sponsoren 

VZ geeft aan dat de RBC op zoek is naar nieuwe hoofdsponsoren, de contracten met 
huidige sponsoren lopen af. Er vinden gesprekken plaats met kandidaten echter deze 
zijn nog niet concreet. VZ geeft aan tijdens de komende ALV meer informetie te 
hebben. 

 
 
      8.  TC : stand van zaken 

In afwezigheid van John van Gelder geeft de VZ aan welke technische zaken / 
wijzigingen op het program staan voor 2018. Tijdens de ALV zal dit onderwerp weer 
op de agenda staan. VZ doet oproep in de vergadering om klassecontroleur te 
worden, op korte termijn gaat er een opleiding van start. 

 
      9.  Highlights 2017 

Menno van Eijk geeft een presentatie van alle hoogtepunten verspreid over het 
jubileum jaar. De RBC heeft een geweldig en zeer geslaagd jublileumjaar achter de 
rug met mooie evenementen en grote deelname. Normaals waardering voor de 40 
organisatoren en de deelnemers. 

 
    10. Update financieel lustrumjaar 2017 

Arjen geeft een presentatie over de begroting en uitgaven met betrekking tot de 
activiteiten in het jubileumjaar 2017. Conclusie is dat we licht positief afsluiten in de 
uitgaven versus geplande begroting, hiermee wordt duidelijk dat alle betrokkenen 
zorgvuldig zijn omgegaan met de kosten. Voorstel om de opbrengsten voor de Soup 

Foudation aan te vullen naar       € 1500,- namens de RBC. 
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     11.  Grevelingen 2018 
Er gaat 2 maal gevaren worden op de Grevelingen in 2018, eind april en in 
september tijdens het NK. 

  
 
     12. Regenboog 56 

Er wordt een nieuw team samengesteld rondom de stichting. Tjerk Feenstra zal 
terugtreden en Matthieu Moerman zal VZ worden. Verder zal de samenstelling in 
2018 nog verder wijzigen. 
  

 
      13. Hiswa 2018 

Het bestuur heeft besloten deel te nemen aan de Hiswa 2018 welke in het voorjaar 
zal plaatshebben, tevens is er een uitnodiging ontvangen van Boot Holland om deel 
te nemen. 

 
      14. Rondvraag 

Voorzitter dankt de sponsoren voor hun bijdrage in 2017 en geeft aan dat Reinier 
Mutsaerts zijn gezondheid weer helemaal op peil is. VZ bedankt de aanwezige leden 
en sluit de vergadering af. 

 
 


