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Bestuursverslag
1. Inleiding
Aan de leden van de Nederlandse 420 Klasse Organisatie
Geachte leden,
Hierbij brengen wij het rapport uit inzake het verenigingsjaar 2012 van de Nederlandse
420 Klasse Organisatie te Delft. Het rapport bestaat uit het bestuursverslag en de
jaarstukken over 2012. De jaarstukken omvatten de balans, de resultatenrekening en de
toelichting daarop.

2. De vereniging
De vereniging is op 13 januari 1973 bij notariële akte opgericht en ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 40324330.
Volgens de statuten van de vereniging is de doelstelling van de vereniging:
- het ten uitvoer brengen van de doelstellingen en regels van de 420 Klasse
Internationale Vereniging;
- het bepleiten van de belangen van de 420 klasse bij het Watersportverbond;
- het stimuleren van het zeilen in de 420 klasse, in het bijzonder het
wedstrijdzeilen;
- het onderhouden van het contact en het samenwerken met de nationale
organisaties in andere landen, vooral met de 420 Class International Association;
- het bevorderen van de naleving van het klassereglement;
- het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van lezingen en
dergelijke;
- het verstrekken van adviezen aan de leden;
- alle andere wettige middelen, die aan het gestelde doel bevorderlijk kunnen zijn.
Het beleid van de vereniging zal erop gericht dienen te zijn de normen, door de
Internationale Vereniging gesteld, in Nederland door te voeren. Voorts dient de
vereniging toezicht te houden op alle activiteiten van de 420 klasse in Nederland en er
zorg voor te dragen dat de kosten van het bezit – of houden van – en het zeilen met een
420 klasse boot voor de eigenaar daarvan zo laag mogelijk worden gehouden.
Als statutair bestuurders treden op Jan Boers, voorzitter en penningmeester, Rob
Janmaat, secretaris, Wietse Pijlman, commissaris wedstrijd- en trainingsbegeleiding, Rik
Hennink, commissaris evenementen en promotie en Hans Kleijweg als commissaris
website.
De vereniging telde in 2012 in totaal 49 leden. Het ledenbestand hangt uiteraard nauw
samen met de aanwas van nieuwe leden, de doorstroom naar andere klassen en het al
of niet continueren van het beoefenen van de wedstrijdzeilsport.
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Bestuursverslag (vervolg)
Hoewel het aantal actief trainende wedstrijdteams iets is teruggelopen in 2012, mochten
we tijdens evenementen weer veel Nederlandse en buitenlandse teams verwelkomen.
Velden van ruim 20 en soms 30 boten waren geen uitzondering en tijdens Dutch Youth
Regatta namen weer bijna 40 boten deel, waaronder deelnemers uit België, Duitsland,
Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland. Het aantal had nog veel hoger kunnen zijn als veel
Duitsers niet verhinderd waren geweest door een eigen evenement.
Ook in de trainingen is er weer veel werk verzet. Net als in voorgaande jaren hebben we
weer warme trainingsomstandigheden gezocht en is er in februari in Bandol getraind,
waarbij Coen de Koning werd bijgestaan door gasttrainer Nikos Drougkas uit Griekenland.
Daarna hebben we met twee groepen getraind, een groep onder leiding van het
Watersportverbond en de andere groep begeleid vanuit de klasse. Voor de laatste groep
hebben we gedurende het jaar verschillende goede en enthousiaste trainers kunnen
aantrekken, waarbij de centrale spil Marion Hummel was.
Voor de klasse organisatie is het wel een blijvende uitdaging om de tweede groep goed te
begeleiden, gegeven de onderlinge verschillen in niveau en ontwikkeling, maar al met al
zijn we daar naar ons idee, ondanks de soms kleine aantallen, toch goed in geslaagd. Om
de klassetrainingen te faciliteren hebben we als klasse een rubberboot aangeschaft, met
behulp van Ron Meijer Marine Services, waarmee we ook goede onderhoudsafspraken
hebben kunnen maken. Dankzij deze opzet en de bijdrage aan de trainingen hebben we
het ook financieel goed kunnen organiseren zoals later uit het financiële verslag zal blijken.
Tijdens de United 4-wedstrijden en de Dutch Youth Regatta waren er weer vele ouders van
420-teams, die zich hebben ingezet voor rescue-activeiten, begeleiding op de wal etc.,
waarbij de klasse ook altijd een beroep kon doen op materieel, zoals rubberboten, zodat er
mooie en veilige evenementen konden worden gevaren. Uiteraard veel dank voor deze
zachte sponsoring van leden via het beschikbaar stellen van rubberboten, brandstof, etc.!
Ook dit jaar past weer een bijzondere vermelding voor Hans van Stekelenborg, die vooral
tijdens het JEK Riva, maar ook op andere momenten er mede met Coen voor heeft
gezorgd dat alle Nederlandse teams zowel op het water als op de kant goed werden
begeleid met bijvoorbeeld technische adviezen bij de meting, maar ook met
voorbesprekingen en adviezen op de wedstrijdbaan.
Hoogtepunt in 2012 was natuurlijk de derde plaats van Lars Stekelenborg en Pieter
Goedhart tijdens het ISAF in Dublin. Hiermee werd nog eens onderstreept dat we als
Nederlandse zeilers ook internationaal op de kaart staan. Ook tijdens het JEK in Riva
presteerden Lars en Pieter heel goed en werden uiteindelijk onder bijzonder moeilijke
omstandigheden vijfde. De andere teams bleven helaas wat achter bij de eigen
verwachtingen, maar al met al was ook Riva weer een prachtig evenement waarbij de
zeilers als groep en ook de ouders veel plezier hebben beleefd.
Afgelopen jaar was in veel opzichten het jaar van Lars en Pieter, want ze zijn er eerder in
2012 ook in geslaagd om het open Nederlands kampioenschap te winnen, dat ook dit jaar
weer met de DYR kon worden gecombineerd.
De meeste zeilers hebben zich afgelopen jaar, mede ook op advies van hoofdtrainer Coen
gericht op het JEK en hebben daarom het reguliere EK en het WK laten lopen.
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Bestuursverslag (vervolg)
Toch hadden we op het WK een mooie vertegenwoordiging met onder meer oud voorzitter
en erelid Evert Jan Garderen die daar acte de presence gaf met zoon Christiaan en en
passant nog even de honneurs voor ons waarnam tijdens de jaarvergadering van de
internationale 420 klasse, waarvoor nogmaals dank!
Verder begint een aantal nieuwe teams zich al goed te manifesteren zoals bleek tijdens de
winterregatta in Imperia waar zowel de nieuwe jongensteams als het damesteam
regelmatig voorin te vinden waren.
Ook aan het eind van dit wedstrijdseizoen neemt weer een aantal zeilsters en zeilers
afscheid van de klasse, om door te stromen naar vervolgklassen of zich te richten op de
studie.
Het laatste vermeldenswaardige evenement was de opstapdag in Workum in het weekend
voor de DYR. Dit was een erg mooie middag, met veel wind waar we echt een visitekaartje
hebben kunnen afgeven. Inmiddels heeft een aantal nieuwe teams zich bij de klasse
aangesloten, waaronder een aantal sterke Optimist zeilers. We hopen dat dit weer
aantrekkingskracht heeft op de huidige Optimist zeilers en voor nog meer nieuwe instroom
gaat zorgen. Ook zijn we een brug aan het slaan naar de RS Feva klasse waar ook een
aantal 420 geïnteresseerden zijn die we vroeg of laat aan ons kunnen binden.

3. De financiële situatie
De vereniging heeft dit jaar ter zake van de exploitatie afgesloten met een positief
resultaat van € 867,28.
De bijdrage uit contributies bleef onder het niveau van vorig jaar, maar was uiteindelijk
hoger dan begroot. In totaal had de vereniging 54 betalende leden in 2011 en dit jaar
waren dat er 49. Voor volgend jaar verwachten we op hetzelfde niveau uit te komen. Er
stromen wederom teams uit, maar we verwachten dit jaar weer nieuwe teams te kunnen
verwelkomen. De afdrachten ontvangen van de United 4 organisatie en de Dutch Youth
Regatta waren hoger dan begroot door de hogere aantallen deelnemers dan voorzien. De
United 4 inkomsten lagen zelfs hoger dan vorig jaar. Al met al is dit een van de redenen dat
we dit jaar aanmerkelijk positiever hebben kunnen afsluiten dan begroot.
De ambitie om meer advertentie-inkomsten binnen te halen is helaas niet waargemaakt. Dit
zal toch weer een speerpunt moeten zijn voor dit jaar, zodat we ook op die manier meer
middelen ter beschikking hebben en minder afhankelijk zijn van contributies. We hebben dit
voorzichtigheidshalve echter niet in de begroting meegenomen.
In financieel opzicht was het belangrijkste feit dat we dit jaar vanuit de opgebouwde
spaargelden een rubberboot hebben aangeschaft om de trainingen van de tweede groep te
faciliteren en ook minder afhankelijk te zijn van goedwillende ouders.
Ron Meijer Marine services heeft ons daarin ondersteund en we hebben als onderdeel van
de sponsorovereenkomst met hem ook goede afspraken kunnen maken over het
onderhoud van de rubberboot.
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Bestuursverslag (vervolg)
De kosten bleven over het algemeen ruimschoots binnen de begroting.
In 2011 heeft er een wijziging in de rentebetaaldatum plaatsgevonden op de Robeco
spaarrekening. Hierdoor is in dat jaar zowel de rente over 2010 en 2011 ontvangen. De
rente over 2012 is echter niet in de eindstand van 2012 opgenomen. Hierdoor lijkt het of er
geen rente over 2012 is ontvangen.
Door het positieve resultaat over 2012 na afschrijving op de rubberboot is het eigen
vermogen verder toegenomen en kan als voldoende worden beschouwd.
De penningmeester is de leden zeer erkentelijk voor de grote betalingsdiscipline. Dat
maakt zijn taak relatief eenvoudig.
De vereniging is voor 2013 gelet op haar vermogenspositie zeker ook weer in staat om
haar doelstellingen na te streven.
De grootste uitdaging blijft om een goed programma op te zetten en te faciliteren voor de
zeilers die niet in de kerngroep van het Watersportverbond vallen.
Het afgelopen jaar hebben we dit ook in financiele zin goed kunnen organiseren.
Dit jaar willen we het programma verder professionaliseren, rekenend houdend met de
verschillende niveaus en is de ambitie om uiteindelijk weer zo’n 10-15 teams te laten
trainen, verdeeld over de Watersportverbondgroep en de Klasseorganisatie groep.
Alhoewel we de trainingen zoveel mogelijk zelfvoorzienend willen maken hebben we wel
een bedrag in de begroting opgenomen voor ondersteuning. Daarnaast hebben we ook
de afschrijving en overige kosten gerelateerd aan het bezit en gebruik van de rubberboot.
Overigens zullen we net als in 2012 de rubberboot ook zo nu en dan verhuren en
daarmee een deel van de kosten proberen terug te verdienen.
Afgelopen jaar hadden we een verlies begroot, maar uiteindelijk kunnen we het jaar met
een winst afsluiten. We kunnen ons daarmee voor komend jaar een verlies permitteren
om onze plannen te verwezenlijken zonder de contributies te verhogen of op een andere
manier extra inkomsten te genereren om de begroting sluitend te maken.
Daarom is besloten om de contributie voor 2012 ongewijzigd te laten op € 35 per lid.
Alsdan zal 2013 worden afgesloten met een bescheiden negatief resultaat, maar is er ruim
voldoende eigen vermogen om dit op te vangen.
Delft, 9 februari 2012

Het bestuur
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BALANS PER 31 DECEMBER 2012

ACTIVA

31 december 2012
€

31 december 2011
€

Materiële vaste activa:
Rubberboot
Afschrijving

Vlottende activa
Vorderingen

Liquide middelen (spaarrekening)
Liquide middelen (rekening courant)

6.000
(1.000)
5.000

0

163,00

0

9.949,59
4.336,12

16.949,59
1.631,84

------------19.448,71
=======

------------18.581,43
=======

19.448,71

18.581,43

0

0

0
------------19.448,71
=======

0
-----------18.581,43
=======

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve

Voorzieningen

Kortlopende schulden
Crediteuren
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RESULTATENREKENING OVER 2012
Gerealiseerd
2011
2012
€
€
Opbrengsten
Contributies
Afdracht United 4
Afdracht DYR
Advertentie-inkomsten
Rente

Kosten
Kosten website (hosting en domein)
Overige kosten website
Kosten Jeugd EK
Kosten 420 Opstapdag
Kosten kleding EK / WK / Opstap
Kosten trainingen
Bankkosten
Kosten kamer van koophandel
Kosten diverse prijzen
Bestuurs- en ALV-kosten
Kosten 420-gala
Afschrijving rubberboot
Onderhoud en overig rubberboot
Diverse kosten

Buitengewone baten (lasten)
Verenigingsresultaat

Begroting
2012
2013
€
€

1.855,00
313,70
640,00
250,00
532,01
-----------3.590,71

1.715,00
440,00
570,00
260,00
*
-----------2.985,00

1.500,00
250,00
250,00
250,00
300,00
-----------2.550,00

1.500,00
300,00
300,00
250,00
150,00
-----------2.500,00

155,23
500,00
343,40
0
0
541,05
77,15
26,64
218,63
435,00
0
0
0
0
-----------2.297,10

175,23
500,00
0
40,40
0
(561,90)
67,92
24,08
258,63
437,00
0
1000,00
176,63
0
-----------2117,73

200,00
500,00
0
250,00
0
1.250,00
100,00
75,00
250,00
450,00
400,00
0
0
0
-----------3.475,00

200,00
300,00
0
150,00
0
250,00
100,00
50,00
250,00
400,00
300,00
1000,00
300,00
0
-----------3300,00

100,00

0

0

0

1.393,61
========

867,28
========

(925,00)
(800,00)
======== ========

* In 2013 uitgekeerd door wijziging rentebetaaldatum (bedag is € 191,67).
In 2012 is dubbele rente ontvangen.
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN BEPALING VAN HET
RESULTAAT
ALGEMEEN
Uitgangspunt van de waardering is de historische uitgaafprijs, tenzij anders vermeld.
BALANSWAARDERING
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- c.q. aanschaffingswaarde,
onder aftrek van de daarop gebaseerde afschrijvingen. De afschrijvingen op de vaste
activa worden lineair bepaald op basis van geschatte levensduur.
Vorderingen, liquide middelen en schulden
De vorderingen, liquide middelen en schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde.
RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het verenigingsresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle
aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord
in het jaar waarin de opbrengsten worden gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
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