
Notulen Algemene Leden Vergadering 

Regenboogclub  

Datum: dinsdag 20 maart 2018 

Aanvang:  20:00 uur   

Locatie: K.W.V.L. Oud-Loosdrechtsedijk 151-153, 1231 LT Loosdrecht. 

 
Aanwezig: Heren: Beukers, Bisschop,B.Hettinga,Hartman,Dekker,F.Bulk,Van 
Gelder,Sluyters,Reitsma,Janssen, Tol , J.Hettinga,de Jong sr, de Jong 
jr,M.Moerman,Schiet,Donker,Beck ,Kok,Schuil, La Grouw, Blees,Hos,Jonker,                                                                            
Snoekc,Poelman, C.Nater,Kok, Mandemaker,B.de Nes,M.Paddenburg,M.Drontmann,Pinkaers,Peet, 
Dieleman,Bergsma,V.d Krogt,Bergerer,Rozenburg,Ten Kley,Kranenburg, Hoes,Bijlard, Van 
Brouwershaven, Buis, Van Drunen, Veenhoff,Bakker,Boersma, ,Zweep,Tuik,Postma, Kraan, Schouten, 
Lucas, Jonker,M.van Eijk, S.Paddenburg, Zweep, Hoes, Kempeneers jr/sr, Tuik, Allart 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.  
 
       2. Ingekomen stukken 
De voorzitter vraag een minuut stilte in verband met het overlijden van Betting Bakker 
 

3. Mededelingen betuur 
De VZ dankt de vrijwilligers voor hun bijdrage in de Hiswa en Boot Holland. 
 

4. Goedkeuring notulen ALV maart 2017 
De vergadering keurt de notulen goed. 
 
        5. Goedkeuring Statuten Najaarsvergadering 2017 
Tijdens de Najaarsvergadering 2017 heeft het bestuur wijziging van de Statuten voorgesteld zoals 
deze op de website zijn gepresenteerd (‘concept 01-03-2018’), het betreft hier een modernisering  
van gedateerde onderdelen van de statuten. De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het 
bestuur, de wijzigingen worden geaccepteerd. 
 
   6. Jaarverslag 2017 
Er wordt een minuut stilte gehouden voor het lid Franklin La Grouw die in 2017 is overleden. 
De secretaris leest het jaarverslag 2017 voor. 
 
 
     7. Financieel verslag van de penningmeester 
AS toont cijfers 2017 en begroting 2018 
AS licht het gepresenteerde financieel verslag toe, met betrekking tot het lustrumjaar zijn we binnen 
de begroting gebleven, we houden 24 K over echter er worden nog rekeningen verwacht ter waarde 
van 12 K. Voor 2018 komen we uit op een bescheiden  - 15K als gevolg van het ontbreken van 
voldoende sponsoren, er wordt  gewerkt aan een plan om toch voldoende sponsoren / gelden te 
krijgen voor het jaar 2018. 



     8.  Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie                                                          
Hans de Jonge Sr voert het woord namens de commissie. Administratie is zeer verzorgd, 
complimenten aan de penningmeester. De commissie verleent decharge met betrekking tot de 
gecontroleerde stukken. 
Brian d’Leon treedt af en Jack Hettinga biedt zich aan als nieuw lid. Dank aan de commissie voor het 
gedane werk. 
 
   9. Goedkeuring financieel verslag 2017 door de ALV + goedkeuring begroting 2018 
Financieel verslag 2017 en begroting 2018 worden door de vergadering goedgekeurd. 
 
   10. Stichting Oranje 
VZ dankt Willem Nico Potma, Tjerk Feenstra en Henk Bergsma voor hun grote inzet voor de stichting 
voor de afgelopen jaren. Matthieu Moerman, Fetze Reitsma, Martin Buis en Arjen Snoekc nemen de 
taken van het vorige bestuur over. 

 
  11. Toepassing artikel 4.1A 
VZ stelt voor om Henk Bergsma en Peter Hoogendam te benoemen tot ere-leden van de RBC, VZ 
reikt ter plaatse het ere lidmaatschap uit aan Henk Bergsma. Het voorstel wordt met algemene 
stemmen aangenomen. Arjen reikt het ere lidmaatschap uit aan Peter Hoogendam via een skype 
verbinding. Beide ontvangen het bekende Delfts blauwe bord. 
 
  12. Uitreiking De Vries Lentsch prijs 
De prijs komt ten goede aan Max Blom die niet aanwezig is in verband met een vakantie. 
 
  13. Samenstelling bestuur 
VZ stelt voor om Menno van Eijk toe te voegen aan het bestuur van de RBC, de vergadering gaat 
hiermee akkoord. Het bestuur bestaat vervolgens uit de leden : Arjen Snoekc  voorzitter, Fetze 
Reitsma penningmeester, John van Gelder, Ellert Janssen, Menno van Eijk en Bas de Nes. Frank Tol en 
Gerard van der Krogt treden af. Arjen draagt als nieuwe voorzitter Frank Tol voor als ere-lid, dit 
voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. VZ reikt bord uit aan Frank Tol. 
 
  14. Wedstrijden 2018 
VZ presenteert de kalender voor 2018. Er is een verzoek van de KWV de Kaag om de dameswedstrijd 
weer te varen tijdens de Kaagweek, er wordt besloten deze te varen op de woensdagavond voor het 
begin van de Kaagweek. 
 
  15. Sponsoring 
Per 2018 stoppen BMW Amsterdam en Magic Marine met hoofdsponsoring van de klasse, er zijn 
gesprekken gaande met mogelijke nieuwe sponsoren. Ellert deelt een MKB brochure uit, met deze 
opzet kunnen ondernemers binnen de klasse ‘fiscaal interessant’ een sponsorbijdrage leveren aan de 
RBC. 
 
  16. Opoep relatie dag Loosdrecht BMW Amsterdam 
VZ doet in de vergadering een oproep aan eigenaren om deel te nemen aan de relatiedag, de 
volgende schepen worden beschikbaar gesteld : 145 / 85 / 37 / 123 / 115 / 86 / 48 / 22 / 78 /68 , 
reserve de 156. 
 
  17. Beleidsplan RBC : meer schepen op het water en sterke communicatie rondom de klasse 
Bas presenteert een plan om tijdens de Jeneverboom lange afstandswedstijd 25 schepen te voorzien 
van 25 geïntresseerden  in de klasse die meevaren tijdens de wedstrijd. 
Fetze presenteert een plan ‘loan a boat’ om huidige schepen die niet varen uit te lenen aan mogelijk 
nieuwe zeilers in de klasse. 



Menno presenteert alle nieuwe zaken rondom ‘social media’ om de klasse te promoten, tevens geeft 
hij aan dat we per 2018 twee RBC magazines gaan ontvangen in plaats van drie met een duidelijk 
andere opzet dan in het verleden ten aanzien van de uitvoering.  
De vergadering bedankt Arthur Diephuis voor zijn jarenlange inzet om het RBC magazine tot een vast 
fenomeen te maken in onze klasse! Menno neemt verantwoordelijkheden van Arthur over. 
 
   18. TC speerpunten 2018 
John geeft aan wat de speerpunten zullen zijn voor 2018, naast het voorstel tot aanpassing 
vloerhoogte en mogelijkheid tot reclame in de spi gaan we wederom controles uitvoeren met 
betrekking tot de reglementen / afmetingen van de schepen : tijdens Loosdrecht en het NK op de 
Grevelingen worden er controles uitgevoerd. 

- Zeilmetingen met zeilmal tijdens KE’s 
- Steekproef controles tijdens Loosdecht met gele kaart, hercontrole bij NK 
- Inzetten van verbondsklassemeters door eigen leden 
- Aanpassing website met meer TC gerelateerde onderwerpen 

 
   19. Rondvraag en afsluiting 
VZ stelt de gelegenheid tot een ronvraag, waar geen gebruik van gemaakt wordt, en sluit vervolgens 
de vergadering. 
 
 
 
 
 




