Notulen Algemene Leden Vergadering SKON
Datum:
Tijdstip:
Locatie:

20 april 2019
19.00 uur
Jachtwerf Heeg, it Bûtlân 14, 8621 DV Heeg

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent om 19:20 uur de vergadering, heet alle aanwezigen van harte welkom, stelt de
agenda vast en dankt de gastheer Geert Wijma voor zijn gastvrijheid. Geert Wijma van
scheepswerf Heeg heet iedereen eveneens welkom en toont een prototype Splashzeil. Dit
duurzame zeil gaat in het seizoen 2019 door het T&T-team getest worden. Indien het zeil aan de
verwachtingen voldoet, zal het zeil in 2020 geïntroduceerd worden.
De voorzitter legt uit dat de zeilers, de leden, tijdens de ALV de besluiten nemen. Deze gaan over
o.a. over bestuursbenoemingen en de financiële verantwoording over het afgelopen jaar.
2. Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2018
Geen opmerkingen en goedgekeurd.
3. Terugblik 2018
De voorzitter blikt terug: weinig wind, mooi WK in Lake Garda, stabiele deelnemersvelden en de
Splashklassen is de tweede jeugdklasse – na de Optimist – in Nederland.
4. Aftredend bestuurslid en de voorgedragen kandidaat
Met instemming van de vergadering wordt Danielle van den Hoogen als secretaris benoemd.
Henk Warnaar (niet aanwezig) treedt af, Paul spreekt zijn waardering voor hem uit.
Bestuur 2019:
Voorzitter:

Paul de Heus

Secretaris:

Danielle van den Hoogen

Penningmeester:

Frans – jan Punt

Trainingszaken:

Jan – Willem van Leijen

(functie komt beschikbaar)

Regiozaken en PR:

Tanja de Wit

(functie komt beschikbaar)

Wedstrijdzaken:

Steven Muiser

Daarnaast worden genoemd:
Rescue-coördinatie: Wessel Nauta, Eric Goedel en Edwin Gevers.
Jeugdbestuur: Luigi Stagnaro, Meike Kirch, Govert Nieuwenhuys, Ellen Oomes, Zeger den
Boestert, Lene de Heus.
Na afloop van de vergadering en maaltijd organiseren zij een activiteit voor de leden.
www.splashclass.org

5. Financiën
De penningmeester, Frans-jan Punt, presenteert het financieel jaarverslag 2018 dat in meer detail
op het besloten deel van de SKON-website, gelezen kan worden. Er is een positief resultaat
behaald van € 2.700,- Het is een stabiele jaarrekening, positief resultaat door grote
deelnemersvelden. Ondanks investering in een nieuwe RIB, is er sprake van behoud van eigen
vermogen.
Wessel Nauta, de voorzitter van de kascommissie brengt verslag uit. Hij spreekt van een gezonde
solvabiliteit. De inkomsten en uitgaven zijn in balans.
De vergadering geeft, op voorstel van de kascommissie, akkoord op het financieel jaarverslag
2018 en de toelichting en verleent daarmee het bestuur decharge over het boekjaar 2018.
Benoeming kascommissie 2019: Wessel Nauta (ouder), Jan-Willem Cromwijk (ouder) en Govert
Nieuwenhuys (zeiler).
6. Ontwikkelingen binnen de klasse
Een aantal technische aanpassingen (cunninghamhole en onderlijn) wordt besproken. De boot
dient continu, waar nodig, technisch verbeterd te worden. Jan-Willem Cromwijk vraagt of de mast
nog verbeterd wordt. Geert Wijma zegt dat de mastvoet op korte termijn beter gemaakt gaat
worden en dat er voor de langere termijn een visie is die hij graag op een ander moment wil en kan
toelichten.
De klasse heeft de breedtesport maar ook de topsporttak (T & T).
Breedtesport: regionaal zichtbaar zijn in de Combi’s.
Topsport: T & T meer zichtbaar maken en regiotraining ondersteunen door T & T.
Opleiden trainers: Voor ZT 3 in de Splash Trainers Academy.
7. Communicatie en PR
- Sandra Entrop: maakt de website actueel;
- Hans Vrijenhoek: in blad “Zeilen” komt in september 2019 een artikel over de Splash. In
2018 heeft Hans alle verenigingen over de Splash aangeschreven met het verzoek deze
informatiebrief in het clubblad te plaatsen.
- De leden die op de HISWA en Boot Holland hebben gestaan namens de SKON worden
bedankt;
- Er zullen weer opstapdagen georganiseerd worden, verzocht wordt goede mond tot mond
reclame te maken en combi’s in eigen regio mee te varen. Zo wordt onze leuke boot
gezien. De boot is interessant voor de verenigingen omdat er altijd veel zeilers meedoen en
dus grote velden;
- Idee bestaat om in 2020 de mogelijkheid te creëren om je in een keer – met korting- voor
alle evenementen in te schrijven;
- De RED-klasse heeft tijdens het paasweekend 9 deelnemers. Doel: 15 deelnemers;
8. WK Roompot
Over 3 maanden wordt er op stroom het WK gevaren. De coördinatie van de sponsering wordt
gedaan door Tanja de Wit en Hans Vrijenhoek.
Bedrijven, fondsen, gemeentes, organisatie en particulieren worden benaderd, zo ook de (ouders
van de) leden. Henk benadrukt: vrijheid blijheid, geen verplichting.

www.splashclass.org

9. Rondvraag
Geen vraag maar wel een oproep van Wessel Nauta voor nieuwe rescue-ouders. Wessel zal
ouders aanspreken. Indien er onvoldoende aanmeldingen komen, zal het bestuur uit elke regio
twee ouders aanwijzen.
10. Sluiting
Om 20.05 uur bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun gehoor, input en inzet en sluit de
vergadering.
Het avondprogramma wordt vervolgd met een gezamenlijke maaltijd en een leuk spel
georganiseerd door het jeugdbestuur.

www.splashclass.org

