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Jaarvergadering 2018
Notulen jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Klassenorganisatie Rond en
Platbodem,
Gehouden op 20 januari 2018 in het clubhuis van WSV Braassemmermeer,
Aanvang 10:00 uur.
Aanwezig: Jan Middelburg, Hans Voskuil, Willem Schotman, Rombout Jongejans ,
Willem Muller, Dirk Van Duivendijk, Dries Bruinooge, Nico Feddes, Joost Poelmann, Maaike
Steenstra, Sebald van Royen, Peter Overwater, Ruud Bernard, Lidwien Vermeulen,
Frans Zitman, Pieter Jan Spijkerman, Frans van der Doe, Kick Mulder, Laurents Mulder, Ruud
Schaap, Luuk van der Poel, Remco Abeln,, Hans Verheul, Bernard Voogd.
Gast: Martijn van Schaik
Met kennisgeving afwezig: Richard Kaan (met de mededeling dat hij tegen een gecombineerd
B en C kampioenschap is), Evert de Graaff, Meerte Parel, Frank de Bruin, Teunis Hopman.
Agenda:
1. Opening door de voorzitter. 10:18 uur
Jan opent de vergadering onder dankzegging aan de begeleidingscommissie, in het
bijzonder Dries en Hans voor het vele verzette werk voor de nieuwe TVF.
Martijn komt iets later, Niels zou ook komen, maar is vanwege stormschade aan zijn huis
verhinderd.
2. Ingekomen stukken

Opzegging als lid Ed van Dussen (heeft zijn schip verkocht).
E mail Peter Overwater, Pieter Jan Spijkerman, Evert de Graaff, Maaike Steenstra. Deze
worden behandeld bij het punt TVF op deze vergadering.
We staan stil bij de situatie rondom Frank. We sturen als vergadering een bloemetje naar
Frank.
3. Mededeling

- Het voorstel is om het NK in 2018 te houden in Muiden op 31 augustus,
1 en 2september 2018. Dat was al besloten in de algemene ledenvergadering van 11
februari 2017. Wordt de nieuwe TVF van kracht dan wordt er samen gevaren op het NK
van 2018.
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Bij het NK zal niet alleen bij de controle maar ook op de wedstrijddagen gekeken worden
of de schepen op hun merken liggen. Dit wordt ook in de uitnodiging vermeld. Bij de
nieuwe TVF is het op de merken liggen essentieel voor een sportieve strijd.
Het verzoek is om bij het NK de lengte van de startlijn ook rekening te houden met de
boegsprieten en roeren van onze schepen (Maaike Steenstra).
4. De nieuwe TVF.

Presentatie door het bestuur. Presentatie is bijgevoegd.
Uitleg door Martijn van Schaik.
Kick Mulder geeft een toelichting over de werkwijze van de begeleidingscommissie. Daar
bij wordt de wisselwerking tussen proces en inhoud benoemd en het vele werk dat elk
lid vanuit zijn expertise heeft verzet. Duidelijk is dat gaande het proces de uitkomsten
beter werden Hoewel er onderling afgelopen dinsdag nog is gesproken, is het niet gelukt
om op een lijn te komen met de voorstellen van het bestuur. Zie daarvoor ook de
stukken van de begeleidingscommissie.
Peter Overwater geeft aan dat de input van gegevens nu het eigenlijk probleem is. Peter
geeft het voorbeeld van alle d1 en d2 metingen van de 4 schokkers. Daar zitten
meerdere evidente fouten in. Het gaat niet om de waarden zelf maar om de systematiek
erachter. De oplossing is om alle meetgegevens voor een ieder inzichtelijk te maken.
Met deze transparantie wordt het probleem uiteindelijk opgelost.
De gegevens komen op de nieuwe meetbrief en daarmee is het voor een ieder
narekenbaar.
Pieter Jan Spijkerman: hoe wordt de TVF berekend en weten we dat het klopt met wat
de ontwerpers bedoelen? De Excel sheet wordt gecontroleerd met de uitkomst.
Willem Schotman. Waarom stijgen de grote schepen 1,5% en de kleine 4% tussen laag
en hoog? Je zou andersom verwachten. Deze vraag kan niet ter plekke beantwoord
worden. Martijn gaat nog voor een antwoord zorgen.
Pieter Jan Spijkerman: Gvlmin1 is vervangen waardoor we weer kunnen opsnijden?
Waarom is dat gedaan. Antwoord: Is eruit gehaald om kleine schepen niet te benadelen,
1 cm verschil zou tot verschil van 15 cm in de voorlijk lengte leiden. Of het effect is dat
er nu weer meer opgesneden gaat worden, wordt uitgezocht en komt de Technische
Commissie op terug.
Frans Zitman: als je nu op een grenswaarde ligt. Kun je dan nu opeens niet meer
voldoen. Bijvoorbeeld de minimale maat van de fok. Antwoord: dat is niet de bedoeling,
maar mocht dit onverhoopt zich voordoen dan zal gewerkt worden met een dispensatie.
Zo mogelijk tijdelijk zodat uiteindelijk geüniformeerd wordt.
Annotatie na navraag: Het is niet mogelijk om een individueel schip dispensatie te
verlenen.
Nico Feddes, parameters gelijk, hoe zit dat dan met de maat van de kluivers voor
schouwen en lemsteraken 45 % en hoogaarzen mogen met 35 %. Hoe zit dat. Is dit in
formule gecorrigeerd? Antwoord dit is gedaan om de tendens naar kleinere kluivers te
stoppen. Voor Schokkers en Hoogaarzen is een uitzondering gemaakt omdat deze
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schepen niet in balans zijn te krijgen met een kluiver van 45%. Aerodynamisch is
daarvoor gecorrigeerd.
Willem Schotman: hoe zit het met de waterlijncorrectie. Antwoord van Martijn van
Schaik: Dat komt uit de ervaringen uit de sleeptank. Wat we daar werkelijk zien is in een
beschrijvende formule gevat. Deze formule is voor de verschillende typen anders. Dat is
ook te verwachten omdat het water zich rondom de verschillende typen ook anders
gedraagt.
Sebald van Royen: heeft op basis van eigen ervaring het gevoel dat het gewicht bepalen
voor verbetering vatbaar is. Is een punt war de Technische commissie naar zou kunnen
kijken.
Op nieuw nameten en eventueel wegen: OW2, ST 9 Schuimer en Heksenketel.
5. Nieuwe klasse voorschriften

In december 2015 is besloten tot het invoeren van een nieuwe TVF berekening op basis
van de VA formule. Deze TVF aanpassing heeft ook invloed gehad op de tekst van de
Klassenvoorschriften.
De tekst van de Klassenvoorschriften zal op de Technische vergadering van
Meetbriefhouder moeten worden geaccordeerd. Er wordt besloten dat in de Technische
Vergadering de tekst op essentiële punten zal worden nagelopen. Bijvoorbeeld bij zwaar
weer op RZ ipv R.
Daarnaast komt er een voorstel om niet een vast toilet dwingend voor te schrijven en
een voorstel over het voeren van de halfwinder samen met fok en kluiver. Met het
accorderen van de nieuwe klassenvoorschriften is de nieuwe TVF een feit en kunnen de
nieuwe meetbrieven uitgedraaid worden.
Na ervaring met de nieuwe TVF kunnen er alsnog aanpassingen plaatsvinden. Zeker als
daar goede redenen voor zijn op basis van deze ´mega´ verandering die nu wordt
doorgevoerd.
6. Instelling Technische commissie.
Het bestuur is voornemens conform het gegeven advies, een Technische commissie in
te stellen. Taken van de TVF commissie zijn:
- Het behandelen van technische zaken.
- Het controleren van de juistheid van de gegevens waarop de TVF is gebaseerd.
- Het controleren dat de TVF op de juiste wijze is berekend.
- Commissie kijkt mee naar wat het bestuur bespreekt met het Watersportverbond,
aangaande klassenvoorschriften.
Randvoorwaarden zijn:
- De uitgifte van meetbrieven mag niet tot een substantiële verhoging van de kosten
voor het wedstrijdzeilen leiden. Bedragen groter dan de helft van de jaarlijkse
contributie van Klassenorganisatie wordt als substantieel gezien.
- De commissie werkt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van
de Klassenorganisatie.
- De technische commissie brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur en
zo nodig ledenvergadering.
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Voor de technische commissie zijn beschikbaar: Frans Zitman , Frans van der Doe, Nico
Feddes, Luuk van der Poel, Sebald van Royen (voorzitter). Aanspreekpunt binnen het
bestuur is Ruud Schaap die zelf geen zitting heeft in de Technische Commissie, maar
namens het bestuur het overleg bijwoont.
7. Goedkeuring van de notulen van de jaarvergadering van 11 februari 2017

Poelmann behoort met twee nn geschreven te worden.
Verder Akkoord
8. Verslag van de penningmeester.

Vanwege de ziekte van onze penningmeester Frank zijn er nog geen jaarcijfers 2017. Het
bestuur werkt eraan dat deze er alsnog komen en er zal op het NK een aparte
ledenvergadering voor uitgeschreven worden.
Gezien de afronding van de nieuwe TVF stelt het bestuur voor de contributie te wijzigen
naar 50 euro per jaar. De vergadering besluit om hier 100 euro van te maken.
Bij het invoeren van de nieuwe TVF heeft het bestuur de kosten voor de hermetingen
voor haar rekening genomen. Voor het hermeten op kosten van de vereniging wordt
een einddatum van 1 augustus 2018 ingevoerd. Daarna zullen de kosten voor de meting
op de kant voor rekening van de eigenaar zijn.
Vanwege het ontbreken van de jaarcijfers is er geen verslag van de kascommissie
(Willem Muller en PieterJan Spijkerman) en ook dit punt wordt verschoven naar de ALV
tijdens het NK.
Willem Schotman, doet verslag van de gezondheidstoestand van Frank de Bruin.
Er wordt gevraagd hoe het met de website gaat. Ruud Schaap doet verslag van de
plannen voor de website. Content is belangrijker dan het systeem.
9. Bestuurssamenstelling

De bestuurssamenstelling ziet er dan als volgt uit:
Jan Middelburg: Voorzitter
Frank de Bruin: Penningmeester
Rombout Jongejans:Secretaris
Hans Voskuil: Klasse reglementen
Ruud Schaap: Technische zaken
Meerte Parel: Lid
We zoeken nog een nieuwe penningmeester en die lijkt zich te hebben gemeld. Het
komend jaar zal de overdacht ter hand worden genomen.
10. Jaarprijzen

Bij de jaarprijzen speelt de discussie of de velden nog groot genoeg zijn om van een
werkelijke competitie te spreken. De vergadering besluit voor scenario 1 te kiezen. Met
een aanvullende bepaling: dat er tenminste drie gemeten schepen in de uitslagen zijn
opgenomen. Dit kunnen dan wel B en C schepen zijn.
Dit wordt dus achteraf bepaald aan de hand van de deelname in het lopende jaar. De
wedstrijden die ervoor in aanmerking komen zijn:
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- LA
- HT
- Markervuur
- Charity
- Delta 3 dagen
- Van Loon
- Flevo
- NK nationaal kampioen B/C
- Hylper
- Bommelse mosselrace
- Friese Hoek
11. Uitreiking jaarprijzen.

- C-klasse
3 de prijs Joost Poelmann 2de Peter Overwater 1ste Rombout Jongejans
- B-klasse 3de Dirk Vlaanderen 2 de prijs NicoFeddes 1ste Sebald van Royen.
- Pechvogelprijs, niet uitgereikt.
- Vaarprijs, niet uitgereikt
12. . Rondvraag en wat verder ter tafel komt

Maaike: vraag over de Mientje kan die nog mee varen? Ja kan maar een vergelijkbare
TVF is het niet meer.
13. . Sluiting vergadering, 13.55
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