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Vliegende Hollander Nieuwsbrief 
 

 
In deze nieuwsbrief: 

 
1. Woord van de Voorzitter Fred Schaaf 
2. Agenda ALV 2021 → Vrijdag 5 Maart 2021, 20:00 – 21:30, virtueel ! 
3. Voorlopige Wedstrijd kalender 2021 
4. Notulen ALV 2020, gehouden januari 2020 

 
 

Van de Voorzitter... 
 
Het zeiljaar 2020 ligt inmiddels achter ons en waar je normaal gesproken als klasseorganisatie dan terugkijkt 
op de gezeilde evenementen en andere activiteiten die je  ondernomen hebt, is de terugblik nu wel heel erg 
snel klaar. Wij hebben nog 2 dagen Hiswa mee mogen maken tot wij daar weggestuurd werden i.v.m. 
Corona.  Overigens was dit meteen ook de laatste Hiswa, dit voorjaar kregen wij te horen dat er geen 
“droge” Hiswa ’s meer georganiseerd zullen worden. Daarna werd het een hele tijd stil en zouden wij in het 
najaar nog een enkele wedstrijd en het kampioenschap zeilen, maar ook dat ging om de bekende redenen 
niet door. 
 
Al met al geen FD wedstrijden in Nederland afgelopen jaar, wel nog wat wedstrijd activiteiten van 
Nederlandse FD-zeilers in het buitenland op Steinhude en Garda. 
 
Triest was het dat dat wij het afgelopen jaar afscheid moesten nemen van Thijs en Jupp, twee zeer markante 
figuren uit onze Nederlandse FD scene die wij zeer zullen missen. 
 
Normaal gesproken was het nu tijd geweest voor een ALV, maar in november hebben wij met het bestuur 
besloten die door te schuiven naar vrijdag 5 maart en daarvoor ook een optie genomen bij de Vrijbuiter in 
Loosdrecht. De hoop was toen nog dat wij tegen die  tijd weer een echte vergadering konden houden. Maar 
zoals het er nu uitziet kunnen wij dat ook wel vergeten. 
 
Het idee is nu om op de zelfde datum, vrijdag 5 maart,  een virtuele vergadering te houden waarvoor wij 
jullie nog per mail zullen uitnodigen. De agenda hiervoor staat ook in deze nieuwsbrief. 
 
Ondertussen heeft onze wedstrijdcommissaris Maarten ook een voorlopig wedstrijdprogramma in elkaar 
gezet. Daarin is o.a. te zien dat zowel het WK als het NK zijn doorgeschoven naar het zelfde tijdvak en plaats 
als zij er voor 2020 in stonden. Dat betekent dus dat wij voor het NK het nog een keer in Makkum gaan 
proberen. 
 
Veel verenigingen waren deze keer heel laat met het doorgeven van hun plannen, dat heeft de publicatie van 
onze kalender ook vertraagd. Ook zit er in het midden van het seizoen nog een gat in de planning, er wordt 
nog aan gewerkt om dit ook op een nette manier te vullen. 
In ieder geval hoop ik jullie in grote getalen op 5 maart achter het beeldscherm aan te treffen, vrij bier e.d. 
kunnen wij jullie digitaal niet aanbieden, maar ik hoop dat wij er toch een gezellige en nuttige avond van 
kunnen maken. 
 
Tot dan 
Fred Schaaf 
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Overleden in 2020 
 

 
 
Thijs en Theo in de NED-348 
 
 
 

         
 
Jupp in zijn karakteristieke pose in de FD. 
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2. Agenda ALV 2021 → Vrijdag 5 Maart 2021 20:00 uur 
 

Door Corona zal onze ALV virtueel worden gehouden op vrijdag 5 Maart om 20:00 (zeer 

waarschijnlijk in MS-TEAMS). Graag per email aanmelden bij de secretaris zodat je een link kan 

worden toegestuurd (op dat email adres). 

Agenda: 

0. Inleiding over hoe we virtueel gaan vergaderen (Dennis) 

1. Opening door voorzitter  

2. Welkom nieuwe leden: 

Hans van der Laarse (eigenaar NED-17) en  

Martijn Nieuwenhuis (nieuwe eigenaar NED-312) 

3. Ingekomen stukken / voorstellen / Mededelingen 

4. Vaststelling notulen ALV 2020 (vergadering januari 2020) 

5. Algemeen jaarverslag 2020  

6. Financieel jaarverslag 2020  

7. Kascommissie (Verslag & Aanstelling) 

8. Vaststellen begroting 2021 

9. Wedstrijdkalender 2021 

10. Promoboot 

11. IFDCO nieuws 

12. Bestuursleden – rooster van aftreden: 

Fred Schaaf en Bas Wullfers zijn beiden aftredend en ook herkiesbaar 

13. Rondvraag  

      
De FD was z’n tijd ver voorruit ! 
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3. Aankomende wedstrijden 
 

WEDSTRIJD KALENDER NFDO 2021 
    Klassement Evenement Locatie Info 

  APRIL 

1 3 4 5 EUROCUP Easter Regatta Loosdrecht KWVL 

2 17 18    Trapezregatta Steinhude (GER) WVSTM  

  MEI 

3 15 16   JAARPRIJS WZW Westeinder WZW  

4 29 30 31 EUROCUP North Sea Regatta Scheveningen NSR  

  JUNI 

5 18 19 20 JAARPRIJS ONK Makkum WV Makkum 

  JULI 

                

  AUGUSTUS 

                

  SEPTEMBER 

6 4 - 11 JAARPRIJS FD Worlds Altea, Spanje   

7 25 26   JAARPRIJS Sluitings-wedstrijden Sneek KWS 

  OKTOBER 

8 16 17   JAARPRIJS Coen Culcher Loosdrecht KWVL 

9 24 25     FD-CUp Xanten (GER) SWVC  

  NOVEMBER 

10 27 28     Boterletter Kralingen RZV  

                

  DECEMBER 

                

 
Voor details en links naar de verenigingspagina’s ga naar: http://www.sailfd.com   

 

   

Hoogtepunten uit het FD vaarseizoen 2020... (NED 328 en NED 318 in juni op de Grevelingen) 

  

https://www.wvstm.de/
https://www.wvaalsmeer.nl/
https://www.nsr.nl/
https://www.wvmakkum.nl/
http://www.sneekweek.nl/
http://www.swcv.de/
https://www.rzv.nl/zeilen/
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4. Notulen ALV 2020, gehouden januari 2020 
 

Nederlandse Flying Dutchman Klasse Organisatie 
 

Notulen Algemene Leden Vergadering 31 januari 2020 

 

Locatie  : Vrijbuiter Loosdrecht, te Loosdrecht  

Aanwezig  : 21 leden 

Kascommissie : Durk Zandstra en Durk Schoor 

Commodore : Enno Kramer (niet aanwezig) 

Verslag door : Koen Muilwijk, secretaris NFDO (geredigeerd door Dennis, secretaris per Jan. 2020) 

 

Agenda punt  

1. Opening  

Fred start om 20:57 en heet iedereen welkom 

ALV 2019 dus over 2019 in 2020. 
Fred benadrukt de mooie opkomst, een kleine 40 man. 

2. Ingekomen stukken 

 

Afmeldingen van leden :  Afmelding van Ronald Stalman 

Geen ingekomen stukken 

3. Vaststelling Notulen ALV 2018 (gehouden bij de Vrijbuiter, te Loosdrecht)  

Vaststelling notulen ALV 2018, geen op- of aanmerkingen, dus decharge. 
 
4.  Algemeen jaarverslag 2019 van de secretaris 

 
Het bestuur is in 2019 drie keer bij elkaar geweest, en zijn er weer vele en diverse onderwerpen 

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

geïnventariseerd en vastgelegd voor de toekomst.  

 

Hierbij een kleine greep van wat er in 2019 zoal is voorbij gekomen. 

 

1. Het beleidsplan loopt en wordt waar mogelijk gevolgd.  

2. Een NK gevaren met 15 deelnemers op het Braassemermeer  

3. Er zijn nu 35 geregistreerde meetbrieven. 

4. Dit jaar hebben we een training georganiseerd op het Westeinder. 

5. Deze nieuwsbrief is de enige nieuwsbrief van dit jaar.  

6. In 2019 is het ledenaantal gelijk gebleven. In totaal hebben we nu 85 leden, waarvan 63 

IFDCO leden, 18 NFDO, 4 donateurs en 2 ereleden.  

7. Geen promoteam in 2019. Helaas hebben we voor 2020 ook nog geen geschikt team 

gevonden. Komend jaar zullen we daarom ook weer aanwezig zijn op de HISWA. 

8. Tijdens de HISWA heeft de NED-30 dienst gedaan als promoboot.  
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9. Deelnemersaantallen binnenland 2019 

 

             
 

10.  Deelnemersaantallen buitenland 2019 
 

 
 

Opmerking bij Jaarverslag is dat Xanten in 2019 niet door is gegaan en deze derhalve eruit 

gehaald dient te worden. Durk Zandstra komt met opmerking —> oud hout  Komend seizoen 

voor oud hout op Slotermeer, dit mag mee in het jaarverslag.  

Laatste weekend juni. 
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5. Financieel Jaarverslag 2019 

 

Bas legt uit 64 leden A 

ALV iets duurder dan begroot 

Rest posten spreken voor zich 

ALgemene  kosten —> Stalling braassem na ALV vorig jaar. 

Promotie is HISWA 

Post promoboten—> Waarschijnlijk voorjaar eentje weg. —> NED-17 waarschijnlijk koper. 

We doen er alles om de NED-17 te verkopen hopelijk tegen boekwaarde. 

Kosten voor de wedstrijden —> NK hoofdmoot, hellinghap ed.  

Kees Willem merkt op dat het lang duurt voordat de Bulletin komt, deze staat al op de site. —> 

Peter v K (sinds december en is bij de drukker) 

Opbrengstenkant droogt op. 

 

Advertenties (killian) 

Afschrijving en waarden promoboten 

vooruitbetaalde bedragen is overloop stalling en HISWA 

Bas heeft nog postzegels gekocht voordat deze duurder worden 

Verlies van 1278 euro. Maar oppotten op de bank schiet ook niet op. Dus voorzichtig besteden 

klinkt prima. 

Frank —> Afschrijving op de dubbeltrailer is gestopt. Bas —> Geen bestendige gedragslijn, maar 

volgend jaar weer.  

Fred —> dubbeltrailer zit min of meer de marktwaarde. 

 

6. Verslag kascommissie  

Kasper licht de kas commissie toe. Maarten en Kasper zijn langs Bas geweest. Bas heeft alles 

weer goed voor elkaar. Kasper bedankt Bas voor zijn goede werk. Hij benadrukt wel dat er twee 

nieuwe leden voor de kascommissie nodig zijn. 

 

Bas krijgt decharge. 

Fred bedankt Kasper en Maarten 

 

 

Klaas Tilstra en Peter van Loon gaan de kascommissie voor het zeijaar 2020 op zich nemen. 

8. Vaststellen begroting 2020 

Afdrachten aan de IFDCO zijn door afnemende leden ook afgenomen. Promoboot 1 verkocht en 
verzekering en stalling voor een boot. Klassetrailer zonder afschrijving 
Tanja —> wat is jullie strategie waaronder we de begroting niet willen laten komen. Wat is de 
ondergrens? 
Bas reageert dat we daar niet perse over nagedacht hebben. Wel goed om dit te agenderen. Er is 
bijvoorbeeld wel een potje voor EK/ WK voorziening. We voorzien dus wel in dit soort kosten. Goed 
punt, we hebben geen vastgestelde ondergrens qua liquide middelen. Tanja vraagt naar een visie / 
strategie.  
Fred geeft aan dat dit wordt opgenomen. 
Durk —> 3 klassen alle klassen grote reserve. FD is kleine groep mensen met prima reserve. Maar 
inkomsten dalen wel. Financieel is de FD een heel sterke klasse. 
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9. HISWA 

We staan met 12 klassen op de HISWA. We komen op veel meer ruimte. 900 m2 met alle klassen. 

HISWA heeft het ook moeilijk, dus is blij met grote klasse opkomst. HISWA en klasseorganisaties en 

verbond om hierover te spreken. Promotioneel wordt hier ook nog een aan gedaan. 

We zoeken weer vrijwilligers om de stand te bemannen. 
Vrijdag gebruiken we ook als borrel.  
 
Maarten vraagt of het de bedoeling is om er met twee man te staan. Fred benadrukt dat dat echt de 
bedoeling is. 
 
Durk Zandstra benadrukt dat het goed is dat we op de HISWA staan. 

10. Wedstrijd kalender 2020 

NSR, Springregatta, BSR en NK zitten erg dicht op elkaar. 

Bestuur legt het nu voor aan de vergadering om te stemmen —> de keuze in stemming  

NK moet blijven staan en NSR moet ook blijven staan. 

Hoeveel wedstrijden willen we in dit blok:  

 2 —> 11 

 3 —> 4 

 4 —> 6 

Conclusie: we plannen 2 wedstrijden in dit blok. 

 

Als de poll maar door 6 mensen wordt ingevuld?  wat doen we dan vraagt Sjors. Traditionele 

wedstrijden zijn benaderd en programma derhalve grotendeels hetzelfde afgezien van de bulk in 

mei en juni. 

 

Gulcher is verschoven van 10/11 oktober naar 17/18 oktober. 

 

Kees Willem vraagt wie naar het WK gaan—> 10 boten 

 

Frank krijgt het woord voor transport. Rijden is echt ver (minstens 2 dagen rijden heen en twee 

dagen terug) We kunnen over de weg met transport. (bij 6 boten 1100 euro) in middels ook 

container informatie —> 6 boten per containers 3 container 900 euro per FD. Over de weg is 

gewoon duurder, maar je bent je boot korter kwijt. over de weg binnen een dag of 3. Nadeel van 

over de weg is geen container en er moet dus gelost worden bij aankomst. informatie komt ook 

beschikbaar op de internationale site. 

11. Promoboot 

Ned 17 van het voorjaar hopelijk verkocht. 

de NED 19 ligt op dit moment in Groningen, hij wordt daar voor promotie in Groningen te 

bewerkstellingen. 

12. IFDCO mededelingen 

Fred geeft Peter het woord. Peter van Koppen is voorzitter sinds Balaton.  

Het bestuur ziet er als volgt uit (bron: website IFDCO, 18/1/2021) 
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WK is voor 2021 (Spanje Campione) en 2022 (Polen, Gdynia) vastgelegd  

 

Tanja komend WK meten —> Bij het meten van het WK zijn een paar aandachtspunten  

 

1. zwaard en roer (er zijn nieuwe mallen gemaakt) oude mallen waren niet secuur. Hier werd 

op geattendeerd, in Altea moet het er echt binnen de mallen passen. 

2. een aantal zeilen zijn waarschijnlijk iets teveel uitgebouwd bovenin (konig) zeilen. Hier 

wordt bij de metingen extra op gelet. 

3. ‘Mooier en fancy-er’ —> wegen van de boten —> cradles en weegschalen. 

 

We zijn bezig met nieuw meerformulier (measurement form) digitaal.  

Tanja en Maarten kunnen nog een keer langskomen bij een evenement. 

 

13. Verkiezing Bestuursleden 

Carlo en Koen worden bedankt voor geleverd werk en Fred roept de nieuwe mensen die bereid 

zijn om deze taken over te nemen. 

Dit zijn Dennis van Iersel en Maarten Bausch. Zij worden door de vergadering geaccepteerd als 

wedstrijdsecretaris en secretaris onder luid gejuich. 

We zijn blij dat de beide heren erbij zitten. 

 

14. Uitreiking van de Jaarprijs 2019 

Bemanningsprijs wordt uitgereikt aan Klaas Tilstra, deze is gewonnen door Pieter Zandstra 
Stuurmanprijs is al jaren zoek deze is gewonnen door Fred Schaaf 

 

15. Rondvraag  

Adriaan —> vraagt zich af of er bemoeienis is met het platform wedstrijden. 

klasseorganisaties moeten bij het vuur blijven.  

 

Durk —> verbond half bestuur opgestapt rest stapt waarschijnlijk ook nog op. 

 

Kees Willem —> Wie verzorgt meetbrieven. Antwoord: IFDCO. 

 

Trainingsweekend —> Adriaan is bereid training te geven 

 

16. Sluiting  De voorzitter dankt iedereen voor zijn inbreng en aanwezigheid en sluit de 

vergadering om ongeveer 22.30 uur en nodigt iedereen uit voor het drinken van een borrel op 

een uitdagend zeil seizoen 

 


