
Notulen  Algemene Ledenvergadering 19 januari 2020 

Aanwezig: Saskia Arnold, Cees Leenheer, Marc Dieben, Roel den Herder, Pieter Pieter Kasteleijn, Eddy 

Boon, Peter Jansen, Gilles de Combe, Mark Wildenberg, Paul de Geus, Barbaea Schapers, Jan Arends, 

Bert Vastenburg, Maarten van de Broek, Jacques Metaal, Hans Duetz, Sipke Schuurmans, Max Blom, 

Vincent Speelman, Peter Bos, Victor van Holst, Armand de La Rie, Hans Zomers, Marc Fluttert, 

Marleen Gaillard, Jaap Borra, Jack Voorbrood, Jan Kuik, René Sala, Jeroen Geurtsen, Arnd Wolvetang, 

Floris Eijsink, Marten Niesink, Klaas de Vries 

Afwezig met melding: 

Argo Oskam, Norbert Zonneveld, Roel Bakker, Claar van der Does, Jan van de Santen, Huub de Haas, 

Peter van Santen, Peerke Kortekaas, Paul Dijkstra, Arnold Jippes, Harold Lensing, René Winters, 

Michiel de Boer (ivm begrafenis goede vriend), Jaap Atema en Anja Koldewijn 

1. Opening 

a. Roel opent de vergadering en heet iedereen welkom. Erelid Max Blom en ‘lid van 

verdienste” Jan Arends worden speciaal welkom geheten. 

2. Woord van de voorzitter 

a. Roel doet zijn verhaal 

b. Floris kan het woord ook op de site gezet worden Roel zegt dat toe 

3. Notulen algemene ledenvergadering 2019 

a. Notulen goedgekeurd 

4. Ingekomen stukken 

a. Norbert Zonneveld doet mee aan de alternatieve elf steden tocht. Dit doet hij voor 

een goed doel en vraagt de leden om hierin te sponsoren 

b. Peter van Santen kan niet op de vergadering aanwezig zijn en bied zijn boot aan 

aangezien hij de komende jaren niet meer gaat zeilen in de Solo 

c. Peerke Kortekaas wordt behandeld bij de “carbon mast” 

d. Klaas de Vries, is vertraagt maar onderweg en wil het zelf voorlezen 

5. Verslag van de Secretaris/ PR over 2019 

a. Marc doet verslag (zie bijlage 1) over de PR, zaken die spelen bij het Verbond. 

b. Marc Fluiter complimenteert Marc met de filmpjes  

6. Verslag van de penningmeester over 2019  

a. Cees doet verslag (zie bijlag 2) 

7. Verslag van de Kascommissie 

a. Klaas  en Floris hebben geen bijzondere zaken gevonden, decharge kan verleend 

worden. Advies schaf een administratie programma aan. Vergadering stemt daar mee 

in 

8. Benoeming kascommissie 2020  

a. Klaas de vries en Mark Wildenberg worden gekozen in de kascommissie 

b. (Marc Fluttert bied zich aan als reserve 

9. Begroting 2020 en vaststelling contributie 2020  

a. Contributie hoeft niet verhoogd te worden 

b. Hans Duetz vraagt of we een jury regelen bij de NationsCup 

i. Voorstel als het niet meer kosten dan € 15,-- p.p.  

ii. Max Blom: kunnen we het niet doen met “goede zeilers” regelen is 

goedkopers en vinden het ook vaak leuk 

10. Ingezonden stuk Klaas de Vries 

a. Leest zijn ingezonden stuk voor. 

b. Er wordt een gesprek met betrokkenen geregeld 



11. Verslag van de wedstrijdcommissie over 2019 

a. Zie bijlage 3 

b. Leden gaan akkoord met voorstel de kalender voor de ALV vast te stellen 

c. Max neemt het woord. Vind het leuk om er weer eens te zijn. Bedankt het bestuur. 

Geeft aan dat de Soloklasse toonaangevend is. Hij houdt een vurig betoog om 

allemaal naar de 100ste Kaagweek te komen. Bij de Kaag heeft men een heleboel 

gedaan om de organisatie goed te laten verlopen. De Soloklasse Nederland heeft toch 

zijn oorsprong bij de Kaag.  De Kaag heeft sterk gewerkt aan de faciliteiten en roept 

iedereen op om naar de Kaagweek te komen. Het wordt een groot feest. Biedt hierbij 

happy hour aan. 

d. Barbara Schapers en Peter Jansen bieden zich aan om te helpen bij de organisatie van 

de sosials tijdens de NationsCup.  

12.  Wedstrijdkalender 2020 

a. Saskia neemt de wedstrijdkalender door en vraagt de ALV toestemming om de agenda 

nu voor de ALV te mogen vaststellen. Dit is mede nodig aangezien kampioenschappen 

al voor 1 december gemeld moeten worden bij het Verbond. 

b. De vergadering stemt hiermee in 

13. Pauze 

14. Verslag technische commissie over 2019  

a. Jan houd een betoog voor de Carbonmast. En vraagt de vergadering of hij met de 

ontwikkeling verder moet gaan en of er onder voorwaarden tijdens wedstrijden met 

de carbon gevaren mag worden. 

b. Floris Eijsink vraagt wat hij hiermee wil bereiken. 

c. Antwoord Jan:  een positief verhaal waarmee we de Engelsen kunnen overtuigen 

d. Klaas de Vries adviseert om weer met de Engelsen rond de tafel zitten 

e. Antwoord Jan: dit is ook het doel 

f. Voorstel: Er mag gevaren met de carbon mast mits het verbond hiervoor dispensatie 

verleend en een zeiler maximaal één dag per evenement er mee vaart. Uitgesloten 

van deze regel zijn de NationsCup en het ONK  

g. De vergadering gaat hier met 16 stemmen  voor en 6 tegen akkoord. 

h. Het bestuur gaat nu de dispensatie aanvragen 

15. Wisseling bestuursleden 

a. Marc Dieben en Cees Leenheer worden voor één jaar herkozen in het bestuur 

b. Afgetreden zijn Arnold Jippes en Paul Dijkstra 

c. Pieter Kasteleijn wordt gekozen tot algemeen bestuurslid 

16. Sponsoring en Club van 50  

a. ALV spreekt dank uit naar de sponsors die de NSO hebben ondersteund in 2019  

b. Het geld van de “Vrienden van de Soloklasse” zal besteed worden voor ondersteuning 

van de jeugd. 

c. Max Blom (voorzitter de Kaag) biedt een evenement op de  Kaag met de Cadetten 

waarbij voor de Cadetten geen inschrijfgeld gevraagt zal worden. 

17. Rondvraag en Sluiting 

a. Vincent Spelman stelt zich voor. Hij is nieuw in de klasse en gaat varen in de regio 

Alkmaar.  

b. Marc Dieben vraagt wie er plannen hebben om naar de Nationals gaan. Mark 

Wildenberg en Gilles de Combe geven aan dat ze hierover denken. 

 


