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Notulen VA vergadering
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18 december 2018
KNZ&ZV te Muiden
Rien van der Post, secretaris
agenda algemene ledenvergadering december 2018.pdf

1. Opening, circulatie van de presentielijst en melding van verhinderingen.
Er zijn in het totaal 20 stemgerechtigden waarvan 3 middels volmacht. Voorzitter Adriaan Kok (VZ)
verwelkomt de ereleden Erik Pluimers en Thom Dijksman en heet de gasten Van Schaik en Tolsma
ook van harte welkom
Aanwezige leden: Van Hilst, Dijksman, Den Hartog, Poelman, Kok, W. van Rootselaar, Den Beer
Poortugael, van Berkum, Strating, Beukers, Den Haan, Pluimers, Coronel, van Rijn, Romkema,
Emmerik en Bos. (17)
Volmacht verstrekt door T. van Rootselaar, Paauwe en Fruytier. (3)
De heren Hermans, Paauwe en Verwelius zijn met kennisgeving afwezig.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
Er is een brief ontvangen van dhr. Blom, Emmerich en Romkema die bij de rondvraag zal worden
behandeld. Goedkeuring van de notulen van de algemene ledenvergadering van 29 maart 2018.
3. Notulen
De voorzitter vraagt aan de vergadering of er nog wijzigingen zijn op de notulen van de vergadering
van 29-3-2018.
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De naam van Niels Moerke blijkt niet goed te zijn gespeld.
Dhr. Dijksman vraagt wanneer Dhr. Tolsma iets gaat vertellen over een nieuw soort
zeildoek en de toelaatbaarheid daarvan. De voorzitter stelt voor dit tijdens de
rondvraag te doen.
Akkoord
Wanneer gaat het bestuur iets melden over het in de TVF opnemen van de zwaarden.
De voorzitter meldt dat er vertraging opgetreden is in dit proces. Punt zal worden
doorgeschoven naar de voorjaarsvergadering.

4. Tijdelijke ontzetting lid van de klassenorganisatie
De voorzitter beschrijft in korte bewoordingen hoe en waarom de wijziging in de statuten over het
varen met professionals dan wel betaalde bemanning destijds tot stand is gekomen. De basis voor dit
besluit was destijds het beschermen van de klasse ter voorkoming van uitwassen door het varen met
een of meerdere professionals en betaalde bemanningen.
De benoemde wijziging is destijds opgenomen nadat het toenmalig Bestuur er door het KNWV op
werd gewezen dat deelname van Olympische professionele wedstrijdzeilers een oneerlijke
concurrentie op het water tot gevolg heeft. Als gevolg van dergelijke ontwikkeling zijn andere
wedstrijdklassen ten onder gegaan.
Destijds is gekozen voor vastlegging een afspraak binnen de Statuten en niet in de klassenvoorschriften. Een onderlinge afspraak die niet direct afdwingbaar is tijdens een wedstrijd met
behulp van een wedstrijd comité doch een waarbij we, gelijk een “Lady and Gentlemens agreement”,
er met elkaar vanuit gaan dat ieder hier zich aan zal houden. Dit alles ter bescherming van de
vereniging en elkaar.
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Deze Statutenwijziging is in 2012 aangenomen met 27 voor stemmen en 1 tegen stem.
De voorzitter geeft het woord aan Tijmen van Rootselaar. Dit op basis van uitzondering omdat het
spreekrecht normaal is voorbehouden aan leden en onderhavig onderwerp aan de leden toebehoort.
Tim van Rootselaar zelf is niet aanwezig. Omdat Tijmen als schipper van de Groote Beer een grote rol
heeft gespeeld in de ontstane situatie mag hij zijn kant van de zaak toelichten. Tijmen beschrijft dat
de heer P.J. Postma slechts als goede vriend heeft meegevaren omdat deze een goede vriend van
hem is.
Hij was destijds van mening dat Postma zonder problemen tijdens het Nederland Kampioenschap
kon meevaren. Toen verschillende mensen hem voor het NK hierover aanspraken heeft hij hierover
informatie ingewonnen, o.a. door navraag bij een van de bestuursleden. Ondanks de mededeling dat
het meevaren van Postma problemen zou kunnen veroorzaken was hij van mening dat dit toch
moest kunnen. Hoewel hij zich verantwoordelijk voelt voor de ontstane situatie heeft hij nog steeds
het idee dat Dhr. Postma geen professional is volgens ISAF classificering.
De voorzitter bedankt Tijmen voor zijn toelichting en benadrukt dat niet Tijmen maar Tim
verantwoordelijk is voor de situatie. Tim van Rootselaar is lid van de klassenorganisatie. Hij was
gedurende het gehele weekend op de hoogte van de situatie en tijdens het Kampioenschap zijn
diverse handreikingen en waarschuwingen vanuit het Bestuur genegeerd. Dhr Postma wordt
gesponsord door de firma Van Rootselaar (Cryovat) zo is te lezen op de website van Postma. De
vraag of zijn ISAF classificering inmiddels achterhaalt is of niet is daardoor niet relevant. Tijmen
bevestigd dat Postma inderdaad financieel door de familie Rootselaar is ondersteund.
Dhr. van Hilst heeft de situatie bestudeert en is tot de conclusie gekomen dat het bestuur in haar
recht staat als zij voorstelt tot ontzetting. Hij vraagt de vergadering toch coulance te hebben omdat
inkeer vaak een tijdrovend proces is en stelt voor Tim van Rootselaar te vragen zijn excuses aan te
laten bieden aan de vergadering en, pas bij verzuim hiervan, een eventuele ontzetting later in te
laten gaan.
Dhr. den Hartog vraagt de vergadering of er geen andere mogelijkheid is. Geen ontzetting of juist een
kortere.
Dhr. Den Haan stelt voor om niet de datum tot 1 augustus maar tot 1 juni 2019 voor de ontzetting te
laten gelden.
De voorzitter schorst de vergadering voor een kort Bestuursoverleg.
Na heropening van de vergadering vraagt Tijmen het woord en biedt mede namens zijn vader excuus
aan.
Voorzitter bedankt Tijmen en geeft aan dit zeer op prijs te stellen. Verder wordt voorgesteld aan de
vergadering het voorstel van Dhr Den Haan over te nemen op voorwaarden dat bij, aanmelding als lid
per 1 juni, Tim van Rootselaar excuus aanbiedt en ervoor instaat dat een gelijke situatie zich niet
meer zal voordoen.
Met 15 voor en 4 tegen stemmen (1 onthouding) wordt het voorstel aangenomen.
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5. Bestuurswisseling
Frederik Strating (Communicatie) treedt uit het bestuur en wordt bedankt voor o.a. haar bijdrage en
het opzetten van de facebook pagina. Frederiek heeft aangeboden het beheer van de facebook
pagina te blijven doen.
Marten Poelman (Secretaris) treedt uit, wat voor de tweede keer is. Al met al is Marten 13 jaar actief
geweest in bestuur (met een tussen pose, 10 en 3 jaar) en heeft altijd met veel verve en energie de
financiën en secretaris rol ingevuld.
Bestuur stelt Rien van der Post (schipper VA161, IJsvogel) voor als nieuwe bestuurslid in functie van
secretaris. Hij is reeds 30 jaar actieve zeiler in de VA klasse samen met Ruud van Hilst op de
Wadwaai. Sinds dit seizoen aan boord van de IJsvogel, om samen met eigenaar Sander den Hartog
deze boot terug in het wedstrijdveld te brengen.
Adriaan Kok (voorzitter) treedt uit. Hij wordt bedankt voor de verbindende wijze waarop hij de
vloot(eigenaren) bij elkaar heeft gehouden. Tevens een grote rol gespeelt in het updaten van de TVF
formules (o.a. splitsing in meerdere romptypes) met als doelstelling om alle (ook oudere) schepen
een eerlijke kans op goed resultaat te geven. Wat o.a. geïllustreerd wordt door de revival van de
VA48, mede gebaseerd op een juistere rating.
Bestuur stelt Thom Dijksman (Kaatje, VA60) voor als voorzitter. Dit betekent een terugkomst, wat het
inwerken aanzienlijk vergemakkelijkt. Hij geeft aan zich hard te willen maken voor meer deelnemers
aan wedstrijden en evenementen.
Samenstelling nieuw Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Technisch Commissaris
Wedstrijd Commissaris

Thom Dijksman
Rien van der Post
Willem den Beer Poortugael
Pieter Pluimers
Walter van Berkum

6. Jaarprijsuitreiking
Het aantal inschrijvingen voor de verschillende wedstrijden;
Y-Toren Race
VA Regatta
HT Race
Markervuur
Flevo Race
24-uurs
ONK
Hylper
Friese Hoek

:
:
:
:
:
:
:
:
:

11
16
15
12
8
9 (4 gefinished)
12
afgelast
2
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De winnaar Danielle met Team Willem van Rootselaar wordt van harte gefeliciteerd!
Schip
Danielle
Groote Beer
Maasvogel
ZA1 de Jager
Marie Charlotte III
Papegaai
Kaatje
HL3 de Struner
Warber
Zilveren Zwaan
IJsvogel
de Grote Jager
Zonnewind
Brût
Flaenende Ingel
Weerga
Bint
UQ32 d’Olle Grieze
GR4 Iduna
DD18 ’t Swarte Schaep
SN1
WK15

Zeil nr
VA 126
VA 48
VA 163
VA 172
VA 201
VA 193
VA 60
VA 194
VA 210
VA 108
VA 161
VA 180
VA 196
VA 179
VA 208
VA 109
VA 178
VA 201
VA 204
VA 220
VA 191
VA 217

Aantal Punten
242
201
160
143
96
92
85
65
59
46
46
38
20
15
15
12
12
7
3
3
1
1

Dank aan Martijn de Jong (ZA1) voor het rekenwerk en de mooie animatie voor onthulling tijdens de
vergadering.
7. Voorlopige wedstrijdagenda 2019
Race
Datum
1
Y Toren Race
4–5
2
HT Race
16 – 17
3
Lemmer Ahoy
30 – 31 - 1
4
VA Klasse Event
8–9
5
Markervuur
22 – 23
6
Flevo
16 - 17 – 18
7
24 uurs
23 – 24
8
ONK
6-7–8
9
Hylper
21 – 22
10
Friesche Hoek
5–6
11
Nacht en Ontij
26 – 27

maand
mei
mei
Mei/juni
juni
juni
augustus
augustus
september
september
oktober
oktober

Plaats
Durgerdam
Harlingen/Terschelling
Lemmer
Enkhuizen
Marker/Volendam
Enkhuizen
finish Medemblik
Medemblik
Hindeloopen
Lemmer
Harlingen/Terschelling

Walter van Berkum geeft toelichting op de agenda. Het VA klasse Evenement gaat naar voren tussen
HT en Markervuur race en zal plaats vinden in Enkhuizen. Zoals gebruikelijk zal ook dit jaar een diner
op de wal worden verzorgt door ’t Ankertje.
Voor ONK (Medemblik) wordt onderzocht hoe we een beter feest kunnen organiseren. De
vastgoedregatta is gepland op 12 september (2e donderdag van september) en zal plaats vinden in
Volendam.
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8. Rondvraag
• Ingekomen brief Romkema (Flaenende Ingel) en Emmerich (Grote Jager) betreffen beide een
verzoek om te onderzoeken of de plaatsing van hun schepen in de huidige 9 romptypes recht
doet aan het snelheidspotentieel van deze schepen.
o Het staat elke eigenaar vrij om (op zijn kosten) een CFD analyse uit te laten voeren
en via KNWV te pleiten voor een extra romptype
o Hoewel er vanuit de VA-klassenorganisatie niks in de begroting opgenomen is
(volgende op de grote investering van afgelopen periode) voor het ontwikkelen van
de romptypes geeft de vergadering toch aan dat indien de kosten te overzien zijn er
vanuit solidariteit eventueel geld gereserveerd zou kunnen worden om de gewenste
gelijkheid tussen de schepen te bereiken.
o Pieter Pluimers zegt toe voor de volgende ALV dit te onderzoeken en met een
voorstel te komen hoe hier mee om te gaan
• Dirk Blom heeft voorstel gedaan om te onderzoeken of het zinnig is om de drie VAklassenorganisatie wedstrijden (VA-Evenement, ONK en Hylper) qua organisatie te bundelen,
zodat:
o Er aan het begin van het seizoen (voor 1 mei) voor alle drie de wedstrijden
ingeschreven wordt
o De organisaties hierdoor al direct zicht hebben op het aantal deelnemende schepen
en opvarenden, waardoor het organiseren en maken van begroting vergemakkelijkt
wordt
o Hij verwacht dat het vinden van sponsoring van deze 3 gebundelde evenementen in
een pot aantrekkelijker zal zijn
o Afgesproken wordt dat het bestuur samen met Dirk zal onderzoeken hoe dit verder
op te pakken voor de volgende ALV
• Peter Tolsma geeft korte toelichting op het door de SSRP goedgekeurde zeildoek Contender,
wat een nagenoeg niet zichtbare versterking heeft. Nadere details worden nog verspreid.
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering met dankzegging aan Marten en Adriaan voor het door hen
aangeboden gezellige afscheidsdiner voorafgaand aan de vergadering.
De datum van de voorjaarsvergadering in maart 2019 wordt zsm. bekend gemaakt.

