V/VA KLASSENORGANISATIE

Amsterdam, 1 maart 2016.
Uitnodiging aan de leden van de V/VA Klassenorganisatie voor de Algemene Ledenvergadering te houden op
woensdag 23 maart 2016 om 20:00 uur
bij:

Koninklijke Nederlandsche Zeil- & Roei Vereeniging,
Westzeedijk 7,
1398 BB MUIDEN.
Het bestuur zou het op prijs stellen indien de leden en/of hun bemanningen zich inschrijven voor het diner,
voorafgaand aan de vergadering, a raison van Euro € 19,50 per persoon.
Indien men van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, is de borrel om 17.30 uur en vangt het diner aan
om 18.00 uur.

Inschrijven hiervoor per mail aan Thom Dijksman, e-mail: t.dijksman@epac.nl, uiterlijk 20 maart 2016 !
De aanvangstijd van de vergadering is 20:00 uur.

Agenda
1.

Opening, circulatie van presentielijst en melding van verhindering

2.

Mededelingen en ingekomen stukken

3.

Goedkeuring van de notulen van de ALV d.d. 7 november 2015

4.

Financiële zaken.
- Jaarrekening 2015 en Begroting 2016 (Zie bijlage)

5.

Verslag Kascommissie en decharge Penningmeester

6.

Bestuurssamenstelling
- Penningmeester:

Reinder Schuurmans treedt na een periode van 3 jaar af als Penningmeester.
Als opvolger stelt het Bestuur de ALV voor Marten Poelman te benoemen.

- Wedstrijdcommissaris:

Sander van Rootselaar treedt na een periode van 4 jaar af als
Wedstrijdcommissaris. Als opvolger stelt het Bestuur voor
Walter van Berkum te benoemen.

- Voorzitter:

Thom Dijksman treedt na een periode van 5 jaar af als Voorzitter.
Als opvolger stelt het Bestuur voor Adriaan Kok te benoemen.

1

7.

Wedstrijdkalender 2016
- Vaststellen Wedstrijdkalender (Zie bijlage)
- Vaststellen Jaarprijs wedstrijden

8.

TVF
- Aanpassing Vona Tool

9.

Meetbrieven en Technische Zaken
- Gewijzigd meetprotocol tijdens ONK
• Voorstel Gijs Vlas is in de najaarsvergadering behandeld en wordt ondersteund door het Bestuur
en de Vergadering. Door wedstrijd commissaris zal het voorstel worden voorgelegd aan
Watersportverbond welke het ONK uitschrijft.

10.

SSRP
• Wat vindt het SSRP van de steeds korter wordende kluiverboom? Is hier een minimale lengte voor
nodig?
Aan de vergadering wordt voorgelegd het SSRP te verzoeken een minimum lengte maat voor de
kluiverboom in de Criteria op te nemen waarbij de minimum lengte van de kluiverboom gelijk
dient te zijn aan ….% van de LOA van het schip. Hierbij respecterend de bestaande lengte maten
binnen de vloot.
• Wat vindt het SSRP van het steeds meer naar achter verplaatsen van het aangrijpingspunt van de
bakstagen?
Criterium Commissie zal deze vraag behandelen tijdens haar aanstaande vergadering in april. Aan
de vergadering wordt voorgesteld het SSRP te verzoeken hier geen nadere regeling op te nemen.
Motivatie hiervoor is dat de afgelopen jaren dit onderwerp diverse keren aan de orde geweest en
de voorzitter van de Criterium Commissie, de heer Peter Tolsma telkens heeft aangegeven dat het
naar achter plaatsen van de bakstagen is toegestaan. Inmiddels hebben veel leden geïnvesteerd in
en dergelijke aanpassing. Als de Criterium Commissie toch een regeling hier wil opnemen wordt
uitdrukkelijk verzocht de huidige situatie binnen de vloot te respecteren.
• Is het toegestaan om een borglijn aan de kluiverboomring te bevestigen om de belasting beter te
verdelen?
Aan de vergadering wordt voorgelegd het verzoek aan het SSRP om in de Criteria een vermelding
te maken dat het voeren van een dergelijke borging is toegestaan.
Mocht het SSRP een dergelijke borging niet in de Criteria willen opnemen daar het hier niet direct
een authenticiteit onderwerp betreft dan zal het Bestuur een voorstel tot toevoeging in de KV
formuleren voor de najaarsvergadering.
• Er zijn nog steeds een aantal schepen die met een grotere gieklengte hebben dan het SSRP
toestaat. Eerst aangeven, dan protesteren.
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11.

Klasse Voorschriften
•

Er komen steeds meer code zero als halfwinder, wat vindt de klasse van deze ontwikkeling?
Bestuur zal in de najaar vergadering een voorstel formuleren voor wijziging van de KV waarbij de
toegestane zeilgarderobe wordt beperkt tot 2 button nummers per zeil voor het gehele seizoen.
Nieuw zeil (buttonnummer) wordt alleen geaccepteerd als vervanging van een kapot zeil. Na
vervanging vervalt het oude buttonnummer en kan ook niet meer op de meetbrief terugkeren.

12.

Ongemeten Klasse (Werktitel Watersporverbond: “ Club Klasse”)

13.

Rondvraag

14.

Sluiting
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VA Wedstrijdkalender 2016
Race

Datum

Jaarprijs

Y-Toren Race

7 – 8 mei

2

Lemmer Ahoy

5 -6 -7 mei

0

VA Klassenevenement

21 – 22 mei

2

HT-Race

2 – 3 juni

2

Markervuur Race

11 – 12 juni

2

Flevo Race

19 – 20 – 21 augustus

3

24 Uurs Race

26 – 27 augustus

2

ONK

2 – 3 – 4 september

3

Hylper Hurdsilery

17 – 18 september

2

Friesche Hoek Race

1 – 2 oktober

2

Nacht en Ontij Race

22 -23 oktober

0

1 maart 2016
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