Uitnodiging aan de leden van de V/VA Klassenorganisatie
voor een Algemene Ledenvergadering
Datum:

12 november 2016, aanvang 11.00 uur

Plaats:

Koninklijke Nederlandsche Zeil- & Roei Vereniging,
Westzeedijk 7, 1398 BB MUIDEN

Agenda
1. Opening, circulatie van presentielijst en melding van verhinderingen
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Goedkeuring van de Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2016
Zie website: www.va-klassenorganisatie.nl
4.







Wedstrijden
uitreiking jaarprijs 2016
deelname seizoen 2016, zie bijlage C
wedstrijdagenda 2017, zie bijlage A
vaststelling jaarprijs wedstrijddagen 2017, zie bijlage A
walprogramma na wedstrijden
Klasse Event variatie wedstrijdbanen in de vorm van up/down wind zal worden vergoot, zie
bijlage B. Bestuur stelt voor de voorgiften wedstrijden te handhaven in haar huidige vorm
doch de einduitslag te berekenen op basis van de werkelijk gezeilde tijd
NK
1) Variatie wedstrijdbanen, Reglement voor Kampioenschap schrijft voor een minimum van zes
uitgeschreven wedstrijden en vier gevaren wedstrijden. Invulling wedstrijdbanen is vrij.
Gevraagd wordt aan de leden of zij de lange baan wedstrijd op zondag willen inruilen tegen 2
korte up/down wind wedstrijden
2) Afschaffen van controle op donderdag, wel tijdens event.
Bestuur constateert dat veel leden de controle op donderdag, voorafgaand aan het NK, een
te grote tijdbelasting vinden.
Bestuur stelt voor de controle op donderdag te laten vervallen. Wel controle tijdens het
event van enkele schepen.
KNWV ondersteunt een dergelijke wijziging. Het bestuur stelt voor in de NOR een controle te
beschrijven op basis van de volgende uitgangspunten:





controle op vrijdag en zaterdag, na de finish en van die schepen die door het
wedstrijdcomité per marifoon hiervoor worden aangeroepen
wedstrijdcomité bepaalt bij welk schip op welke onderdelen gecontroleerd wordt
(kan dus uitsluitend inzinking of zeilen zijn maar kan ook een uitgebreide controle
betreffen)
bij een geconstateerd gebrek kan het protest comité overgaan tot het uitdelen van
strafpunten.
Vooraf vastleggen welke consequentie een gebrek tot gevolg heeft:
b.v. Veiligheid = 2 strafpunten / Zeilen = dnf voor laatste wedstrijd /

5. Bestuur
De statuten schrijven een bestuurstermijn voor van drie jaar, te verlengen met één termijn.
Eind 2015 is de 2e bestuurstermijn van onze meetbrief commissaris Pieter Pluimers
stilzwijgend ingegaan. Het bestuur vraagt goedkeuring aan de vergadering voor de verlenging
van Pieter Pluimers zijn bestuursfunctie.
Johan Pieter Paauwe, onze secretaris en sinds november 2012 bestuurslid, heeft aangegeven
dit najaar uit het bestuur te treden.
Het bestuur draagt voor Willem den Beer Poortugael als nieuw bestuurslid voor de functie
van secretaris.
6. Klassenvoorschriften
1) TVF Wijziging
Presentatie door Martijn van Schaik over mogelijkheid verfijning en aanpassing van TVF.
Tijdens de LV van 23 maart 2016 heeft Martijn van Schaik (Hoek Design) aangegeven de TVF
mogelijk nog iets verder te kunnen verfijnen. Martijn van Schaik is ten tijde van het uitsturen
van onderhavige uitnodiging doende de bevindingen uit te werken. Dit gebeurt in overleg
met Niels Moerke (VONA).
Zodra de uitkomst van dit onderzoek gereed is zal deze worden nagestuurd.
2) Borging Kluiverboomring toestaan
Voorstel tot wijziging als volgt:
G.3.5 KLUIVER
a) De halshoek van de kluiver wordt gevoerd op een loopring (traveller) die om de
kluiverboom schuift, met dien verstande dat zowel de kluiverstag als de kluiverhals aan deze
loopring zijn bevestigd. De loopring wordt middels een uithaler door de schijf in de
kluiverboom in positie gebracht. De loopring mag niet worden gefixeerd en doch niet voor het
voorste meetpunt van KLB (de pen van de schijf in de kluiverboom) worden gevoerd. De
kluiverboom wordt niet geacht te zijn hetzelfde als een boegspriet zoals bedoelt in de RvZ.
3) Beperking van het aantal nieuw toe te voegen zeilen en voorkomen dat tijdens seizoen,
afhankelijk van het soort wedstrijd, gewisseld wordt tussen verschillende soorten
halfwinders. Voorstel tot toevoeging als volgt:
G 1.2. toevoegen
(b) Het aantal nieuwe zeilen dat mag worden toegevoegd aan bestaande meetbrief is
beperkt tot 3 stuks per twee jaar.
(c) Indien een halfwinder van de meetbrief wordt verwijderd mag deze nadien worden
toegevoegd aan de meetbrief doch niet voor de maand december van het jaar waarin deze
halfwinder van de meetbrief is verwijderd.

7. Communicatie / Media
Het Bestuur wilt voor het komend seizoen meer structuur aanbrengen in communicatie,
zowel binnen de vereniging als naar buiten met als doelstelling: “Enthousiasmeren van het
wedstrijdzeilen op (VA) lemsteraken”. Christiaan Paauwe, stuurman op de MC3 en journalist
heeft aangegeven het Bestuur hierbij te willen ondersteunen.





Verslag na elke wedstrijd (per email aan leden, bemanning alsmede website)
Wie is Wie rubriek van individuele zeilers (bemanning en schippers) , 1 X per maand te
verschijnen (per email aan leden, bemanning alsmede website)
Voor aanvang seizoen afspraak met Spiegel de Zeilvaart en eventueel andere zeilbladen over
eventuele publicaties (wanneer, wat en door wie).
Social Media
Er is een proef gestart op Facebook en Instagram met de pagina “VA Lemsteraken
Wedstrijdzeilen”. Beheer van deze pagina’s thans uitgevoerd door Frederiek Strating, Pieter
Pluimers en Adriaan Kok. Bestuur vraagt toestemming aan de leden om het Social Media
initiatief te mogen continueren
Voordelen:
o Past binnen deze tijd van communicatie, groot bereik;
o Sluit aan bij verjonging in klasse en gedachte is dat hiermee wordt voorzien in
behoefte van deze doelgroep;
o Draagt bij aan creëren van enthousiasme om deel te nemen aan wedstrijdzeilen;
o Mits juist gemanaged kan dit bijdragen aan juiste beeldvorming van onze klasse:
toegankelijk, sportief, veel jonge zeilers.
Nadeel / aandachtspunten:
o Privacy leden;
o Verkeerde beeldvorming door ongewenste uitlatingen op pagina.

8. Rondvraag
9. Sluiting

Bijlage A:

VA WESTRIJDSCHEMA 2017
Race

Datum

Jaarprijs

Y Toren Race

6 – 7 mei

-

HT Race

22 – 23 mei

-

Lemmer Ahoy

26 – 27 mei

-

VA Klasse Event

10 – 11 juni

2

Markervuur

24 – 25 juni

2

Flevo

18 – 19 – 20 augustus

3

24 uurs

25 – 26 augustus

-

ONK

8 – 9 – 10 september

3

Hylper

23 – 24 september

1

Friesche Hoek

30 sept – 1 oktober

-

Nacht en Ontij

28 oktober

-

Totaal jaarprijs dagen

11

data eind oktober definitief

(zaterdag avond uitreiking)

Bijlage B: Wedstrijdbanen

Bijlage B: Wedstrijdbanen (vervolg)

Bijlage C: Deelname 2016

Race
VA Klassenevenement
HT Race
Markervuur Race
Flevo Race
24 uurs Race
ONK
Hylper Hurdsilerij
Friesch Hoek
Y toren race
Lemmer Ahoy

2012
16
10
17
11
7
15
21
11
n.a.
5

2013
17
12
13
12
10
16
22
10
n.a.
7

2014
15
12
14
13
8
16
23
8
n.a.
5

2015
21
12
14
10
8
12
21
8
11
3

2016
15
16
13
10
11
13
21
5
8
1

