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Nederlandse Flying Dutchman Klasse Organisatie 
 
Notulen Algemene Leden Vergadering 29 januari 2016 
 
Locatie  : Vrijbuiter Loosdrecht, te Loosdrecht  

Aanwezig : 24 leden 

 

Kascommissie : Rien van Paridon en Theo Rutten 

Verslag door : Koen Muilwijk, secretaris NFDO  

 

Agenda punt  

1. Opening  

 De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur  

 

2. Ingekomen stukken  

- Afmeldingen van leden: geen 

 

- VH Ronald Stalman heeft aangegeven te stoppen met het opmaken van de Vliegende hollander. Het 

continu iedereen achter de broek aan te moeten zitten voor de copij kent zijn grens. Mocht iemand 

ervoor gezorgd hebben dat alle copij gereed is wil Ronald uiteraard nog wel helpen deze tot een VH te 

vervolmaken. 

3. Vaststelling Notulen ALV 20-01-2015(gehouden bij de KWVL, te Loosdrecht)  

Notulen van vorig jaar zijn op de website, en tijdens de ALV krijgt iedereen deze uitgedeeld. Mochten er 

vragen of opmerkingen zijn kan dit gemaild worden aan secretaris@sailfd.com 

 

4. Algemeen jaarverslag 2015 van de secretaris 

 
Het bestuur is in 2015 vier keer bij elkaar geweest, er zijn weer vele en diverse onderwerpen behandeld 

en de organisatie en is de verdeling van taken/werkzaamheden van het bestuur is geïnventariseerd en 

vastgelegd voor de toekomst.  

 

Een kleine greep van wat er in 2015 zoal voorbij is gekomen. 

 

1. Het door het bestuur opgestelde beleidsplan loopt. Het bestuur hoeft niets te wijzigen. Helaas is 

de promotie en inzet promoboot wederom in 2015 niet toereikend geweest, wel is er voor komend 

jaar een zeer gemotiveerd jong duo. 

 

2. WK 2015: Er waren 3 Nederlandse teams van de in totaal 47 teams die het WK in Sydney voeren. 

Ard en Enno wederom tweede geworden. 

 

3. EK 2015: Hier kwamen in totaal 70 boten naar toe waarvan er 7 uit Nederland waren afgereisd. 

 

4. Er zijn nu 36 geregistreerde meetbrieven.  

 

5. Op 9 en 10 mei en op 16 en 17 mei zijn er trainingen geweest voor de geïnteresseerden. Op 9 en 

10 mei heeft Peter van Koppen deze training vergezeld met zeer interessante tactische inzichten. 

 

6. In 2015 is er een VH uitgebracht. Ronald heeft ook gelijk aangegeven te stoppen met zijn taak als 

redacteur. 

 

7. Het ledenbestand is in 2015 wederom gedaald. In totaal hebben we nu 91 leden, waarvan 65 

IFDCO leden, 20 NFDO, 3 donateurs en 3 ereleden.  

 

8. We bezitten nu twee promoboten en we zien voor komend jaar een enthousiast duo. We zijn nog 

op zoek naar een duo voor de tweede promoboot 

 

9. Bij de aantallen deelnemers aan de evenementen in 2015 zien we niet veel verbetering t.o.v. 

vorig jaar. Het NK in Medemblik is goed gezocht met 26 deelnemers en werd door Ard en Enno op 
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hun naam gezet. Tevens is Gulcher Memorial dit jaar goed bezocht met 19 boten. Nieuw op de 

kalender dit jaar was de goudse zeilweek. Wat moet eraan gedaan worden om de aantallen weer 

omhoog te krijgen? 

 

10. Ook in het buitenland werden door de Nederlandse FD-zeilers aan wedstrijden deelgenomen. 

Robert de Lange is naar Garda afgereisd. Durk2 zijn afgereisd naar het Oostenrijkse 

kampioenschap.  

 

 

5. Financieel Jaarverslag 2015 

 

De penningmeester behandelt het financieel jaarverslag en enkele punten licht hij nader toe.  

    Er zijn geen belangrijke opmerking over het verslag vanuit de vergadering. 

 

6. Verslag kascommissie  

Theo en Rien hebben de kas gecontroleerd 

  De penningmeester krijgt dan ook decharge. 

 

7. Toelichting beleidsplan 

• Nieuwe Promoboot (NED 30) is gekocht, waarvoor zich een team heeft gemeld. 

• Geen VH uitgekomen wegens gebrek aan kopij 

• Nieuwe website heeft goed gefunctioneerd  

• Aantal meetbrieven stabiel 

• Dubbeltrailer 1x gebruikt voor WK Largs 

• Deelnemersaantallen dramatisch laag 

• Diverse berichten op zeil websites en Verbond 

• 1x training o.l.v. Enno georganiseerd 

 

8. Vaststellen begroting 2016 

  Bas Wulffers ligt de begroting toe. 

   

  Klassetrailer wordt ter discussie gesteld wegens weinige gebruik en hoge kosten. Er wordt besloten dat       

het een toevoeging is voor de klasse en dat deze behouden blijft. 

 

Bas licht kosten voor de promoboten toe. Het belang van goede promoboten voor de klassen wordt door 

iedereen onderstreept.  

 

9. Wedstrijd kalender 2016 

 

- Twee trainingen op schema 

- Goudse zeilweek wederom op de kalender 

- Westeinder gaat op de kalender en deltaweek eraf. 

- NK wordt in Workum verzeild. 

- WK Steinhude 
 

10. IFDCO mededelingen 

Fred 

o Rusland is definitief van de tafel 2018 naar Italië, 2019 naar Nederland 

o Steinhude WK 2016 over de 2 grote clubs uitgesmeerd.  

o Discussie m.b.t. spinnakers zijn definitief van de baan voorlopig. 
     

11. Verkiezing Bestuursleden 

 Bas Wulffers wordt herkozen 

 Carlo Brugman wordt herkozen 

 Koen Muilwijk wordt herkozen 

 Gijs van daal treedt af als Voorzitter 

 Fred Schaaf treedt aan als voorzitter. 

Fred neemt de vergadering over van Gijs en maakt van gelegenheid gebruik om Gijs te danken voor zijn 
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inzet.  

12. Promoboot 

Het promoteam 2016 , Kasper Spitzen & Luwe Evertse, stelt zich voor. 

Zij zullen in de NED 30 gaan varen de andere boot zal gebruikt worden om geïnteresseerden mee te 

kunnen nemen tijdens evenementen. 

13. Verkiezing leden Kascommissie  

  Rien en Kasper stellen zich kandidaat. 

 

14. Uitreiking van de Jaarprijs 2015 

  De jaarprijs 2015 voor stuurlieden is wederom gewonnen door Enno Kramer en die voor bemanningen 

door Ard Geelkerken.  

 

15. Rondvraag  

 

Niemand voor de rondvraag 

16. Sluiting  

 

  De nieuwe voorzitter dankt iedereen voor zijn inbreng en aanwezigheid en sluit de vergadering om  

  ongeveer 22.00 uur en nodigt iedereen uit voor het drinken van een borrel op een uitdagend zeil seizoen  

 

 

 


