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Notulen algemene ledenvergadering Nederlandse Soloklasse Organisatie 

Datum: 22 januari 2022 via Teams 15.00-16.30 uur 

1. Opening  

De voorzitter Roel den Herder opent om 15.00 uur de vergadering van de NSO en heet eenieder welkom. Dit 

jaar is de vergadering digitaal en er hebben zich naast het bestuur nog 26 leden aangemeld.  Door Covid-19 zijn 

we niet in de gelegenheid om fysiek te vergaderen. Er zijn afmeldingen van Hans Zomer, Marc Fluttert, 

Marleen Gaillard, Claar van der Does, Klaas de Vries, Arnold Jippes, Jan Kuik en Peter van Santen.  

Roel vraagt toestemming aan de leden om de vergadering op te nemen. Er is geen bezwaar tegen opname van 

de ALV.  

Marc Dieben ondersteunt het bestuur tijdens de presentaties.  Door middel van een poll kunnen de leden voor 

of tegen stemmen dan wel zich onthouden van stemming. 

Roel vraagt of de agenda akkoord is of dat er nog agendapunten worden ingebracht. De agenda wordt akkoord 

bevonden.  

2. Woord van de voorzitter 

De voorzitter blikt terug op het bijzondere afgelopen jaar. Door corona zijn veel wedstrijden geannuleerd. Het 

gaat goed met de soloklasse. Veel inschrijvingen. Ook komend jaar gaan we flink groeien richting de 150 leden. 

Probleem is het gebrek aan goede boten voor nieuwe mensen. Ook financieel staan we er erg goed voor. Nog 

een dank aan Pieter die heel veel werk heeft verzet door een fout van ING. Het is allemaal gelukkig goed 

gekomen.  

Het afgelopen seizoen was weer bijzonder. Pas in de 2e helft konden we pas wedstrijden gaan zeilen. ONK was 

het hoogtepunt. Pim Paul en Menno gefeliciteerd met de top 3. Ook voor dit jaar wordt het spannend op 

wedstrijdgebied door nieuwe zeilers. Ook mooi dat Molenaar zeilen een nieuw zeil heeft gesponsord.  

Qua promotie gaan we flink uitpakken. Internationaal gaan we met Medemblik en Carnac onze Engelse en 

Portugese vrienden weer zien.  

De tijd van de voorzitter zit er na 3 jaar op. Er is tot op heden geen opvolger zodat Roel bereid is om nog 1 jaar 

door te gaan. Toch moeten er nieuwe bestuursleden komen voor continuering van de bestuurstaken. De leden 

moeten ook de verantwoordelijkheid nemen om zich in te zetten voor de klasse. Roel bedankt ook de 

bestuursleden voor het afgelopen jaar voor hun inzet.  Roel sluit af met iedereen een mooi zeilseizoen toe te 

wensen.  

3. Notulen algemene vergadering 2021 

De notulen worden door de leden vastgesteld. (Besluit)      

      

4. Ingekomen stukken  

Er zijn geen stukken binnengekomen. 
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5. Verslag van de secretaris 

Peter heeft de volgende punten aangestipt voor het verslag. 

➢  Aantal leden in 2021: 136 

➢ 8 bestuursvergaderingen via teams  

Belangrijkste onderwerpen bestuursvergaderingen 

3 maart 

➢ Overdrachten ivm bestuurswisselingen 

➢ WBTR 

➢ Voorbereiden en afspraken over wedstrijden 2021 

29 april 

➢ Contacten met UK over Nationscup 

➢ PR en film 

➢ Voorbereidingen wedstrijden en ONK 

27mei/1 juli/24 augustus: voorbereiding ONK 

22 september  

➢ Evaluatie ONK 

➢ Winterkampioenschap 

24 november 

➢ Opvolging bestuurders 

➢ ALV voorbereidingen 

➢ Wedstrijdkalender 2022/2023 

➢ WBTR/statuten 

➢ Nieuwsbrief 

11 januari 

➢ Voorbereiding ALV 

 

6. Verslag van de PR en Communicatie 

Ted geeft aan dat er afgelopen jaar minder aan PR is gedaan met filmpjes. Marc had daar altijd een grote rol in 

gespeeld met zijn succesvolle filmpjes. Tijdens het ONK hebben we een filmploegje ingehuurd. Dat willen we in 

2022 zo'n 3 keer doen om meer beelden te krijgen. Hiervoor is een flink budget begroot. Ook worden er 

nieuwe GoPro's aangeschaft. We gaan vaker gebruik maken van editing. Ook wordt facebook en Instagram 

vaker ingezet.   

 

7. Verslag van de penningmeester 

Het jaar 2021 had alleen financieel een voorspoedig verloop. We sloten dit jaar af met een positief resultaat 

van ruim € 1.900. Bijna alle evenementen vielen uit vanwege Covid-19 en lockdowns. Gelukkig kon ons ONK op 

Sneek en het Winter Kampioenschap op Loosdrecht wel doorgaan. 

Resultaat: Voor 2021 was een te kort begroot van € 3.500.  De uitkomst was een positief resultaat van € 

1.923,73. Dit bedrag wordt aan het vermogen toegevoegd. 

Eigen vermogen: Het vermogen bedraagt per 31 december 2021: € 21.325,05 

Opbrengsten: Contributies: Gedurende 2021 betaalden 136 leden hun contributie. Donaties: We hebben nog 3 

donateurs die bijdroegen voor € 50,-- Sponsors: Onze sponsorcommissaris heeft een 4-tal sponsoren 

binnengehaald. Dit waren in 2021: Pcmaat Sailing, Dekker Watersport, Paul Dijkstra Composites B.V., DRC 

Winder Solo Center. Een speciale sponsorrelatie gingen wij nog één keer aan met Magic Marine (Kogros Sport 

& Fashion). Zij droegen bij aan ons Happy Hour tijdens het ONK in Sneek. Deze bijdrage heb ik verantwoord bij 

het ONK.  

Rente: De te ontvangen rente is inmiddels nihil. 

Uitgaven: Administratiekosten bestuur: De uitgaven bestaan voornamelijk uit de kosten van de ‘Bestuurders 

Wettelijke Aansprakelijkheid Verzekering’ en ook heb Ik hieronder de bureaukosten en attenties voor 

aftredende bestuursleden ondergebracht. 
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Promotie. Er is dit jaar een prachtige promo film gemaakt op de locatie waar het ONK is verzeild. 

Omdat het gereserveerde bedrag van € 500,- uit de begroting bij lange na niet voldoende was om de 

promofilm uit te besteden aan een professionele studio (Home - Jort filmt.) hebben enkele zeilers van ons de 

handen in elkaar geslagen en het leeuwendeel van de kosten op zich genomen. Hiervoor verdienen zij een 

groot compliment en bedanken wij: Pcmaat Sailing, Paul Dijkstra Composites B.V., DRC Winder Solo Center, 

HammerHolding B.V., Rojobe B.V. 

Website: We betalen uit deze post de hostingkosten en de kosten die verband houden met de noodzakelijke 

updates en de kosten voor integratie van de betalingsverwerker Mollie. Trainingen en lezingen: Bij De 

Vrijbuiter, Braassem en op Harderwijk en Medemblik werden de vier trainingen gehouden. 

De opgenomen kosten in de begroting voor een lezing zijn uiteindelijk ondergebracht bij de kosten van het 

Winter Kampioenschap Evenement en waar Pim van Vugt na afloop van de wedstrijden een bevlogen verslag 

deed van ‘zijn spelen’ op de Olympische Spelen van Tokyo in 2020 

Resultaat evenementen: Ook voor dit jaar stonden vier evenementen gepland waarvoor we verantwoordelijk 

waren voor het resultaat. Alleen het ONK op Sneek ( € 140,65 boven het budget uitgegeven) en het Winter 

Kampioenschap op Loosdrecht (een kleine + van € 22,15) gingen door. De specificatie van het financiële 

resultaat (- € 118,50) staat in de verantwoording. 

Nog te vermelden het debacle voor de automatische incasso van de contributie 2021 dat werd veroorzaakt 

door een grove fout van de ING. I.p.v. de contributie te incasseren hebben de meeste leden bedragen gestort 

kregen. Niet handig voor een nieuwe penningmeester! Maar ik kan u melden dat alle bedragen inmiddels 

teruggestort zijn en daarvoor ben ik u, ook namens de NSO, zeer erkentelijk. Bedankt, 

Pieter Kasteleijn, penningmeester NSO. 

 

8. Verslag van de kascommissie 

Mark Wildenberg en Marc Fluttert hebben als kascommissie de kas gecontroleerd en goed bevonden. De 

uitgaven zijn gecontroleerd aan de hand van de administratie.  De kascommissie stelt de leden voor om 

décharge te verlenen aan de penningmeester.  

Besluit: De leden besluiten om décharge te verlenen. 

9. Benoeming leden kascommissie 

De termijn van Mark zit op. Mark Fluttert blijft nog aan als lid van de kascommissie samen met Robert Wit.  

Chris Miedema is reserve-kandidaat en stelt zich beschikbaar.  

Besluit: De leden stemmen in met het benoemen van Robert Wit tot lid van de kascommissie en Chris 

Miedema tot reserve-kandidaat. 

 

10. Verslag Technische Commissie 

Hoewel er formeel geen technische commissie is, heeft Jan Arends zich bereidt verklaart toelichting te geven 

op het experiment van de carbon mast. (noot) De vrijstelling is door het verbond verlengd zodat zeilers deze 

kunnen uitproberen onder de voorwaarden gesteld door het bestuur.  Roel den Herder geeft aan dat vorig jaar 

de leden hebben ingestemd met een aantal voorwaarden. De gefabriceerde carbon mast alleen in Nederland 

mag worden gebruikt, maar niet tijdens het ONK of in wedstrijden waar Engelsen meedoen. Een zeiler mag de 

mast tijdens wedstrijden 1 dag uitproberen.  De info over de carbon mast wordt op de website geplaatst (A).  

Jan meldt dat Rooster de Boon mallen van Ovington heeft overgenomen. De boten worden gebouwd door 

Ginger boats. Ook P&B die de JP solo verkoopt heeft een nieuwe bouwer Senergy Marine, bekend van de OK 

jol. Marc Dieben vraagt of het mastslot is toegestaan. Volgens Jan mag je een mastslot hebben. Jan vraagt nog 

of het bestuur wordt meegenomen door het UK-bestuur als er ontwikkelingen zijn te melden. Roel zal hier in 

de contacten met Patrick Burns over spreken. 
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11. Verslag van de wedstrijdcommissaris 2021 

Saskia Arnold meldt dat er te weinig wedstrijden zijn gevaren om de jaarprijs uit te reiken. Wel wordt de Jaap 

Atemaprijs uitgereikt door de winnaar van 2020 Michiel de Boer. De uitreiking wordt beeldend gebracht en de 

winnaar is Chris Miedema die een enorme stijging heeft laten zien met goede klasseringen. Verder wordt 

teruggekeken op een geslaagd ONK in Sneek met bijna 60 deelnemers ondanks dat de Engelsen ontbraken.  

12. Wedstrijdkalender (na de pauze) 

Ter info start Saskia met de volgende twee punten. 

1. Baan ONK – tot 12 knopen up-down, boven 12 knp evt. een driehoek 
2. Planning voorstel wedstrijdkalender 2023 

a. NationsCup in Medemblik (mei/juni)  
b. Nationals UK 23-30 juli 2023 op Hayling Isand op de kalender als buitenland event 
c. ONK locaties Slotermeer, Tjeukemeer, Aalsmeer (sept)of aansluiten bij Groot NK bij Almere 

(hemelvaart mei) 

Er zijn twee nieuwe regiocoordinatoren. Marleen en Harold worden van harte bedankt voor hun inzet op de 
eigen plas. Hans en Len zijn de opvolgers. Het bestuur wenst ze veel succes.  

➢ Sneek (Noord) – Arnold Jippes 
➢ Harderwijk – Hans Zomer 
➢ Loosdrecht – Eddy Boon  
➢ Braassem – Len Verdel 
➢ Alkmaar – Arnd Wolvetang 
➢ Giesbeek – Jan Arends 

Saskia licht de wedstrijdkalender 2022 toe aan de hand van de op de website gepubliceerde kalender. Zij 
beperkt zich tot de bijzondere evenementen. De Nationscup wordt gehouden in Carnac en we hebben 
Medemblik om de Engelsen hier naar toe te krijgen. Verder is Workum de plek waar het ONK plaats gaat 
vinden samen met de Contender.  

13. Lid van Verdienste 

De voorzitter wil graag iemand in het zonnetje zetten vanwege zijn enorme inzet voor de klasse als PR-man. 

Mede dankzij hem s het goed gelukt om de solo op de kaart te zetten.  Het bestuur vindt dat Marc Dieben het 

verdiend om Lid van Verdienste te worden. De leden sluiten zich hierbij aan. Roel overhandigt Marc een mooie 

oorkonde.  

14. Bestuurswisselingen 

Aftredend zijn Roel den Herder en Saskia Arnold.  Roel bedankt Saskia met mooie woorden over haar 

kwaliteiten die ze volop heeft ingezet als wedstrijdcommissaris. Ze ontvangt bloemen en een bon bij het 

afscheid. Gilles de Combe heeft aangegeven graag in het bestuur te komen en neemt de taak van Saskia over. 

Saskia zal Gilles nog de eerste tijd ondersteunen en begeleiden ten behoeve van een goede overdracht. 

Roel zelf gaat nog 1 jaar door als voorzitter omdat niemand zich heeft gemeld. Zoals eerder aangegeven doet 

hij een beroep op de leden om bij te dragen aan de bestuursactiviteiten.  

Besluit Alv: De leden benoemen Roel den Herder voor 1 jaar als voorzitter en Gilles de Combe als 

wedstrijdcommissaris in het bestuur.  

 

De taken van het bestuur zijn als volgt verdeeld: 

Voorzitter: Roel den Herder 

Secretaris: Peter Jansen 

Penningmeester: Pieter Kasteleijn 

Pr & Communicatie: Ted Bakker 

Wedstrijdcommissaris: Gilles de Combe 
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15. Wedstrijdkalender 2022 

Gilles presenteert de wedstrijdkalender die is gepubliceerd op de website. Bijzonder is de North Sea regatta 

waar de solo voor het eerst aan kan deelnemen. 

 

16. Begroting 2022 en vaststellen contributie 

Pieter licht de begroting 2022 toe. Extra uitgaven zijn begroot voor PR en wedstrijden. De begroting is bij de 

stukken gevoegd. Marc vraagt of het begrote bedrag voor het jubileum niet aan de lage kant is. Het bestuur zal 

er nog naar kijken.  

Besluit ALV: De begroting wordt door de leden goedgekeurd. De contributie blijft op voorstel van het 

bestuur € 35,-.  

17. Statutenwijziging 

Peter heeft vanwege de nieuwe regelgeving voor onder meer de verengingen (WBTR) nieuwe statuten 

opgesteld. De statuten waren bij de stukken gevoegd. Na enige discussie over de vraag van Cees of het niet 

beter is dat de kascommissie de bevoegdheid krijgt om een nieuw bestuur te formeren bij het ontbreken van 

het bestuur stemt de ALV in met de gepubliceerde tekst van de statuten. Deze zullen op de website worden 

geplaatst.  

Besluit ALV: De ALV besluit tot wijziging van de statuten conform de gepubliceerde tekst.  

 

18. Sponsoring  

Roel bedankt namens het bestuur alle sponsoren voor hun bijdrage aan de soloklasse.  

 

19. Rondvraag en sluiting 

De leden bedankten het bestuur. Er wordt verder geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter sluit 

af en verheugt zich erop om met elkaar lekker wedstrijden te gaan varen.  

 

 


