Notulen Algemene Leden Vergadering SKON
Datum:
Tijdstip:
Locatie:

18 juni 2020
20.00 uur
ZOOM

De
welkom
De
gaan

voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering, heet alle aanwezigen van harte
en stelt de agenda vast in deze bijzonder Coronatijd.
voorzitter legt uit dat de zeilers, de leden tijdens de ALV, de besluiten nemen. Deze
over o.a. over bestuursbenoemingen en de financiële verantwoording over het
afgelopen jaar.

2.
Geen

Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 april 2019
opmerkingen en goedgekeurd.

3.
De

Terugblik 2019
voorzitter blikt terug: mooi WK Roompot, stabiele deelnemersvelden en de
Splashklassen is de tweede jeugdklasse – na de optimist- in Nederland.

4.
Na

Aftredend bestuursleden en de voorgedragen kandidaat
decharge peningmeester later dit jaar (er zal na de tweede
kascommissievergadering nog een bijzondere ledenvergadering volgen), gaat het
er als volgt uit zien:

bestuur

Bestuur 2020:
Voorzitter:

Paul de Heus

Secretaris:

Danielle van den Hoogen

Penningmeester:

Pieter Vuijk (opvolger Frans – Jan Punt)

Trainingszaken:

Frans – Jan Punt (opvolger Jan – Willen van Leijen)

Regiozaken en PR:

vacature (was Tanja de Wit)

Wedstrijdzaken:

Steven Muiser

Jan Willem en Tanja worden bedankt voor hun inzet.
Rescue coördinatie: Wessel Nauta, Carlo Gevers, Marc Huvers.
Jeugdbestuur: Floris Punt, Sjoerd Nauta, Carlo Gevers, Mare Dijkstra
Na afloop van de vergadering organiseren zij een digitale activiteit voor de leden.
www.splashclass.org

5. Financiën
De controle en afronding van de jaarrekening is twee weken vertraagd. Na afronding zal het
bestuur in een bijzondere ledenvergadering decharge vragen voor de jaarrekening 2019 en de
nieuwe kascommissie benoemen.
6. Ontwikkelingen binnen de klasse
Een aantal technische aanpassingen (mast, zeil en onderlijk) worden besproken. De boot dient
continue, waar nodig, technisch verbeterd te worden. Zodra er ontwikkelingen zijn, wordt een en
nader medegedeeld.
Na de zomer start het wedstrijdseizoen, 2x U4= NK uitslag en twee sailing tours
.
7. Communicatie en PR: vacature
8. WK 2021
Twee opties: Travemunde of Italie.
9. Rondvraag
Wessel Nauta vraagt wat er uit de Instagram pool kwam: volgens Paul een close finish.
Frans jan meldt dat Koos de Ridder graag een keer meezeilt in de RED
10. Sluiting
Om 20.45 uur bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun gehoor, input en inzet en sluit de
vergadering.

www.splashclass.org

Bijzondere ledenvergadering: d.d. 16 juli 2020 20 uur via ZOOM
De penningmeester, Frans Jan Punt, presenteert het financieel jaarverslag 2019 dat in meer detail
op het besloten deel van de SKON-website, gelezen kan worden.
Jan Willem Cromwijk brengt namens de kascommissie verslag uit conform zijn notitie d.d. 10 juli
2020.
De vergadering geeft, op voorstel van de kascommissie, akkoord op het financieel jaarverslag
2019 en de toelichting en verleent daarmee het bestuur decharge over het boekjaar 2019.
Benoeming kascommissie 2020: Marc Huvers, Wessel Nauta en Jojanneke van der Weijde.
Met instemming van de vergadering wordt Pieter Vuijk als penningmeester benoemd.
Frans jan Punt zal in het bestuur de portefieulle Trainingszaken gaan behartigen.
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