
Regenboogclub  

Notulen ALV 7 maart 2017  KWVL te  Loosdrecht 
Aanvang: 20.00 uur 
 
Aanwezig: Heren: Beukers, Bisschop,B.Hettinga,Hartman,Dekker,F.Bulk,M.Blom,De Kraa,Van 
Gelder,Sluyters,Reitsma,Janssen, Tol , J.Hettinga,de Jong sr, de Jong 
jr,M.Moerman,Schiet,Donker,Beck ,Kok,Amsterdam,Schuil, La Grouw, Blees,Hos,V.Eijk,Jonker,                                                                            
Snoekc,Poelman, R.Kampschreur,C.Nater,Kok, Mandemaker,B.de 
Nes,M.Paddenburg,Duyvestijn,Drontmann,Pinkaers,Peet, Dieleman,Bergsma,V.d Krogt, 
Pinkaers,Bergerer,Rozenburg,Ten Kley,Kranenburg, Hoes,Bijlard, Van Brouwershaven, Dekker, 
Vos,Buis,Allart,D’Leon, Van Drunen, Veenhoff,Bakker,Boersma, O.Schuil,Zweep,Tuik,E.Kampschreur 
 
 

Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. VZ vraagt om een minuut stilte ivm 
het overlijden van Puck de Vries. VZ heet Rob de Kraa van harte welkom. 
 

1. Ingekomen stukken 
- Openingsfeest Amsterdam  (agendapunt  5) 
- Medal race NK 

 
Er zijn vragen vanuit de vergadering waarom er met een medal race gaan varen tijden het komende 
NK, VZ geeft aan dat dit besluit eerder is genomen tijdens de vergadering (toelichting Hr. Donker) en 
daarom toegepast zal worden tijden het NK 2017. Er worden 3 races gevaren met totaal 30 boten. 
Voor Pinksteren zullen de NOR NK gepubliceerd worden op de site. 
 

3. Mededelingen betuur 
Er zijn geen mededelingen van het bestuur anders dan geagendeerd. 
 

4. Goedkeuring notulen ALV 2016 
De vergadering keurt de notulen goed. 
 

5. Voortgang Lustrum 2017 
Er waren 400 man op het openingsfeest in Amsterdam, de aftrap van het jubileumjaar. 

 
Henk Bergsma (Luco) geeft toelichting tot het tot stand komen van het feest in Amsterdam. Er zijn 
positieve en negatieve reacties binnengekomen. Henk geeft aan dat er een betere check had kunnen 
zijn op locatie en capaciteit. De catering had ook beter gekund en er waren tevens lange wachtrijen 
om binnen te komen, er zijn ook veel zaken goed gegaan. Er zal extra aandacht zijn bij komende 
evenementen om te voorkomen dat zaken mogelijk niet goed gaan. 
 
Leo Hartman geeft een update wat ons te wachten staat tijdens het evenment van Pinsteren. 
Op dit moment ongeveer 90 deelnemers, doelstelling is 100 boten. Leo geeft aan wat ons te wachten 
staat verdeeld over vier dagen, ziet er veelbelovend uit en de voorbereidingen zijn op volle gang. 
Er zal extra aandacht zijn met betrekking tot het aantal mensen, auto’s, trailers en schepen die gaan 
komen. 
 
Como: er zijn nu 41 inschrijvingen, voorbereidingen lopen op schema, geen bijzonderheden. 
 
 



 6. Jaarverslag 2016 
De secretaris leest het jaarverslag 2016 voor. 
 
 
 
     7. Financieel verslag van de penningmeester 
AS toont cijfers 2016 en begroting 2017 
AS licht het gepresenteerde financieel verslag toe, er zijn zorgen met betrekking tot de inkomsten 
van de adverteerders in het magazine. We zien hogere inkomsten sponsorgelden in 2017 hetgeen 
logisch is gezien het 100-jarig bestaan. Het nieuwjaarsfeest is binnen budget gebleven. Er heeft een 
behoorlijke afschrijving plaatsgevonden in verband met de grote voorraad stropdassen. 
 
 
 
     8.  Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie                                                          
Administratie is zeer verzorgd, complimenten aan de penningmeester. De commissie verleent 
decharge met betrekking tot de gecontroleerde stukken. 
Rogier Vos treedt af, de vergadering bedankt Rogier voor zijn inzet over de jaren. Maarten Max 
Moerman heeft zich beschikbaar gesteld als nieuw lid van de kascommissie en wordt benoemd. 
 
 
 
   9. Goedkeuring financieel verslag 2016 door de ALV + goedkeuring begroting 2017 
Financieel verslag 2016 en begroting 2017 worden door de vergadering goedgekeurd. 
  
 
   10. Uitreiking De Vriesch Lentsch prijs 
De voorzitter kent de prijs toe aan Arthur Diephuis voor zijn bijzondere inzet voor de club op 
verschillende vlakken, Arthur is echter niet aanwezig, uitreiking zal op een later moment 
plaatshebben. 
 
  

 
  11. Samenstelling bestuur 
VZ stelt Gerard van der Krogt voor als nieuw bestuurlid waarbij aangegeven Gerard voor te dragen 
als voorzitter per 2018, de vergadering accepteert zijn voorstel en Gerard neemt plaats aan de 
bestuurstafel. Gerard zal de bestuursvergaderingen in 2017 al bijwonen. 
 
  12. Wedstrijden 
Ten aanzien van de komende NK’s staan de onderstaande locaties vast: 
> 2017  Sneek (was al besloten) 
> 2018  Grevelingen (was al besloten) 
> 2019  Sneek ( besloten tijdens de vergadering na stemming) 
> 2020  Braassem 
 
Klassevenementen: 
> 2017  Loosdrecht / Gou / Alkmaar 
> 2018  Grevelingen / Loosdrecht / Grou / Alkmaar 
 
 
 
 



  13. Jaarprijs evenementen / berekening / vaststelling 
Na discussie in de vergadering wordt besloten tijdens het komende Pinsterevenement geen 
puntentelling toe te passen voor de Jaarprijsberekening. 
Er is tijdens de najaarsvergadering gesproken over een mogelijke wijziging van het systeem, er is toen 
voor gekozen om het huidige systeem niet te wijzigen. 
 
  14. Zaken TC 
Er komt een quick scan voor verbeterpunten in de klasse. Meer boten metenen meer zeilen meten 
met de mal. 
Er zal gekeken gaan worden naar de vloerhoogtes in de schepen, de vloer zal gemeten moeten 
worden vanaf de nullijn. Jack Hettinga zal toegevoegd gaan worden aan de TC. 
 
  15. Deelname BMW Amsterdam / Magic Marine relatiedag 
Er vind een oproep plaats om deel te nemen aan de relatiedag, de volgende schepen / eigenaren 
geven zich op : 45/37/149/131/139/22/5/86/156/126/147/87/ 
 
  16. Rondvraag en sluiting 
Er bestaat vrees dat er een leegloop zal zijn van zeilers die hun schip te koop zetten na het 
jubileumjaar. De vraag is wat we hier aan kunnen doen. Er wordt besloten en commissie op te zetten 
die een plan van aanpak gaat maken en uitvoeren om een mogelijke leegloop te voorkomen. 
 
In de vergadering bieden de volgende zeilers zich aan om in de commissie plaats te nemen: 
Mark Drontmann, Gerard ven der Krogt, Menno van Eijk , Roy Schiet, Vincent Hoes. 
 
Voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en bijdrage en sluit vervolgens de vergadering. 
 


