Plaats:
Tijdstip:

Hotel Oostergoo, Grouw
6 april 2019 om 11.00 uur

Verslag Voorjaarsvergadering 22m2 Klasse 2019
aanwezig:
verhinderd
met bericht:

Jaap de Graaf, Gerrit Bol, Henk de Boer, Philippe Olivier, Jarmo van Veldhuizen,
Reinder Schaap, Floris Poelman, Peter beek, Gerrit Salverda, Jan Loopik, Hugo ten
Brink, Frans Rohling, Robert Rackwitsz, Ivo Lubbers en Theo van Vliet
Evert Schaap, Pieter Kremer en Jan Vriesinga

1. Opening en uitwisselen informatie
Reinder heet iedereen welkom. Hij geeft aan dat het Actie Comité erg blij is met opnieuw een hele
goede opkomst. De agenda wordt vastgesteld.
Boot Holland.
We werden erg laat gevraagd om met een boot op Boot Holland te staan. We zagen geen kans daar op
zo’n korte termijn op een goede manier invulling aan te geven. De vraag is; wat doen we komend jaar.
Ondanks dat de meningen over wat het ons als klasse brengt vinden we toch dat we de volgende keer
aanwezig moeten zijn. Jan Loopik stelt zijn boot beschikbaar. We moeten ook zorgen dat we een
aardige dekking hebben om mensen die belangstelling tonen te woord te kunnen staan. De volgende
personen zijn bereid om minimaal een dagdeel op de beurs te staan: Henk de Boer, Robert Rackwitsz,
Jarmo van Veldhuizen, Jaap de Graaf, Reinder Schaap en Theo van Vliet. Theo zal e.a. t.z.t
coördineren.
Oprichting ANBI stichting in pauzestand
Met het doel de 22m2 Klasse meer in het zicht te brengen is op enig moment binnen het Actie Comité
het idee ontstaan om een tweetal schepen te gaan verhuren. We hebben daar serieuze contacten over
gehad met een partij die goeie ervaring heeft opgedaan met het verhuren van draken. Voor dat doel
zouden twee schepen die recent door oude eigenaren zijn afgestaan gerestaureerd moeten worden. Te
beginnen met de 24. De eerste contacten met het Friesland College waren positief. We hadden de hoop
dat de loonkosten met inzet van leerlingen en docenten gedekt zouden worden. Tijdens het overleg
met afdeling bleken de mogelijkheden toch beperkter. Terwijl de werkgelegenheid in de (kleine)
jachthoutbouw zich steeds meer consenteert neemt tegelijkertijd ook de werkgelegenheid sterk af. Er
is daarom ook maar weinig belangstelling onder de leerlingen om zich voor dit werk te laten scholen.
Tegen die achtergrond en de omvang van de klus zag de afdeling geen mogelijkheid. Het zou wel
uitvoerbaar zijn wanneer we een leerbedrijf konden vinden. Daarvoor is contact gelegd met Wind en
Water. Zij werken wel vaker met leerlingen van het Friesland College. De wijze waarop dat in de
praktijk gaat brengt echter voor de meewerkende werkmeester dusdanig veel loonkosten met zich mee
dat we het idee moesten laten varen. We hadden oorspronkelijk gedacht alleen de materiaalkosten te
moeten financieren door subsidie. Het bleek niet reëel om te verwachten dat je daar bovenop ook nog
zo’n 20.000 aan loonkosten gefinancierd kunt krijgen.
De ANBI stichting was in ons gedachten het juridische vehikel om de boten in onder te brengen en de
subsidies te kunnen aanvragen. Kortom, we kwamen weer met de beentjes op de grond en zijn het
nodige wijzer geworden.

Informatie vanuit de Botenlijst
−
−

Pieter Kremer heeft de 10 Dream uit de verkoop gehaald
Jan Loopik heeft de 19 Iduna (oorspronkelijk van Michiel Zittersteijn) van Theo van Vliet
overgenomen

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Theo van Vliet heeft de 24 Thrianta van Frans Muijselaar overgenomen (restauratie was niet
haalbaar, aangeboden aan Ivo Lubbers)
Arno Feenstra heeft de 29 Najade verhuist naar zijn schiphuis aan Sneekermeer. Hoopt dat zijn
dochter hem gaat gebruiken.
Philippe Olivier heeft de 40 Oude Liefde overgenomen van Jan en Wilma van Hees. Hij gaat er
mee varen in omgeving Heeg
Kimberly van der Veen (dochter van Jan van der Veen) heeft serieuze plannen om met de 44
Thinkerbel te gaan varen, ligplaats Eernewoude
De gebroeders Woltjer blijken de 49 te hebben. De boot is in goede staat en is met de 65 van
Gerrit Salverda de enige 2 schepen die nog te koop zijn
Jan Vriesinga heeft weer serieuze plannen om de 53 Cadans op te laten knappen
Wiebren Bouwes overweegt de 61 Longevity uit te gaan lenen aan zijn zwager Volkert van der
Meulen. Het schip ligt al 10 jaar op het droge.
Gerrit Age Salverda 65 Betelgeuze is serieus in onderhandeling om zijn boot te verkopen
Eric Luurs heeft de 62 d'Oeverdanser nagenoeg gerestaureerd. Gaat varen in omgeving
Tjeukemeer

2. Voorstel uitbreiding wijziging Actie Comité
Het Actie Comité zal er als volgt uit gaan zien:
−
−
−
−
−
−
−

voorzitter: Reinder Schaap
secretaris: Jaap de Graaf
penningmeester: Robert Rackwitsz
bestuurslid: Jarmo van Veldhuizen
bestuurslid: Theo van Vliet
evenementen Commissie: Robert Rackwitsz en Jarmo van Veldhuizen
commissie Boten: Theo van Vliet en Robert Rackwitsz

De benaming Actie Comité wordt gehandhaafd. Reinder zal de stukken voor de overdracht van het
penningmeesterschap op een rij zetten en naar Robert sturen.

3. Evenementen
a. Terugblik op activiteiten 2018
Publiciteit/opstappen
We hebben afgelopen jaar publiciteit gegenereerd in de Spiegel der Zeilvaart, in de digitale
nieuwsbrief van het Watersportverbond, op de website van Oud Zeilend Hout en in de Leeuwarder
Courant. We hadden bij iedere publicatie de mogelijkheid genoemd dat belangstellenden konden
opstappen rondom evenementen. Helaas heeft die oproep geen respons opgeleverd.
Deelname evenementen
De deelname aan de evenementen in 2018 is ronduit goed te noemen.
−
−
−

Princenhoftocht 10 boten
Oud Zeilend Hout 5 boten
Kruis van Heeg 7 inschrijvingen

b. Voorstel Evenementen 2019
Het voorstel van de Evenementen Commissie wordt toegelicht door Robert en Jarmo.

11 of 18 mei: Spinakertraining rond Grou
Opmerkingen: Gezien de korte termijn zal nu snel geïnventariseerd moeten worden wie belangstelling
heeft, welke boten beschikbaar zijn en wie de training wil geven. Frans biedt zich ook aan als trainer.
15 juni:
Princenhoftocht.
Opmerkingen: Kan er nog uitgeweken worden naar 22 juni. Wordt bekeken. Robert biedt aan na
afloop een BBQ te organiseren bij zijn zomerhuis aan de Wijde Ee. De kosten worden uiteraard
hoofdelijk omgeslagen.
6 en 7 juli:
Wedstrijden KZV Oostergoo
Opmerkingen: Het bestuur van de KZV Oostergoo wil ons graag ontvangen. Bij 5 boten krijgen we
een eigen startgroep. De wedstrijden vallen onder het auspiciën van het Watersportverbond. Wanneer
KZV Oostergoo de regels voor deelname (meetbrief en bemanningslicenties) strikt handhaaft, zullen
naar verwachting weinig leden deel gaan nemen. Robert zal contact opnemen met KZV Oostergoo om
te horen hoe ze er mee om denken te gaan.
31 augustus:

Kruis van Heeg

Het voorstel van de Evenementen Commissie wordt met de gemaakte opmerkingen overgenomen.
4. Vaststelling contributie lidmaatschap 22m2 Klasse
De vergadering ging aanvankelijk akkoord met het voorstel de contributie naar 15,- per jaar te
verhogen. Daar zouden kosten als website en zaalhuur o.a. uit betaald kunnen worden. Vervolgens
ontstaat een discussie over de stallingkosten voor de 24. Dat is 175,- per jaar. Theo van Vliet neemt
die nu persoonlijk voor zijn rekening. De vergadering vindt dat we daar gezamenlijk voor moeten
staan en verhoogd om die reden de contributie naar 25,- per jaar.

5. Verloting scheepsmodel nummer 3.
Er hadden zich een achttal leden gemeld die voor het scheepsmodel van Peter Foekema in aanmerking
wilden komen. Het was aan Frans Rohling de eer een rolletje uit de hoed te pakken. De gelukkige
winnaar werd Jaap de Graaf.

6. Wat verder ter tafel komt
Gerrit Bol vroeg zich af of het misschien mogelijk is en meerdaags evenement in de vorm van een
toertocht door Friesland te organiseren. Aan die uitvoering zitten natuurlijk wel wat aspecten die je
van te voren goed moet overdenken. Gerrit gaat komend seizoen samen met Philippe Olivier vanuit
Woudsend het Friese water verkennen. Hij wil nog wat broeden op zijn plan en komt er mogelijk
volgend jaar op terug.

