Notulen ledenvergadering 420 klasse Nederland 4 februari 2012
Afwezig met bericht: Marloes Sprij, Coen de Koning, Marion Hummel
Aanwezig: 32 leden (exclusief bestuur)
Agenda:
1. Opening
2. Notulen vergadering 5 februari 2011
3. Ingekomen stukken
4. Bestuursmededelingen
5. Bestuursverslag, financiële jaarstukken 2011 en begroting 2012
6. Afscheid 420 zeilers en zeilsters
7. Prijsuitreiking
8. Verkiezing bestuur 2011 en bestuursoverdracht
9. Benoeming kascontrolecommissie 2011
10. Wedstrijdprogramma en selectiereglement 2011 en Trainingsprogramma 2011
11. 420 Paasontbijt, 420 Opstapdag en 420 promotie 2011
12. Rondvraag
13. Sluiting

1. Om 14.00 uur heet Evert Jan van Garderen (hierna te noemen: voorzitter) de aanwezigen
welkom en opent de vergadering.
2. Notulen vergadering 5 februari 2011 worden goedgekeurd.
3. Geen ingekomen stukken.
4. Internationale 420 klasse website is vernieuwd.
5. Voorzitter verwijst naar de betreffende verslagen en geeft de microfoon aan de
penningmeester. Deze geeft toelichting op het financieel verslag. Er is goed gedraaid dit jaar.
Vraag Chris Goedhart: “begroting van de trainingen is sterk omhoog gegaan, houdt dit
verband met het WVB” Penningmeester: “ik kom hier straks op terug bij punt 10, er zijn minder
teams dus de kosten zijn hoger”
6. Afscheid van 420 zeilers Floris en Laurens van de Werken, de voorzitter bedankt hen voor
hun komst. Tevens afscheid van Christiaan van Garderen en Wietse Pijlman, ook zij worden
bedankt voor hun komst. De Frieda Vollebregt trofee wordt uitgereikt aan Anneloes Boers en
Mecheltje Fokkema. De jaarprijs wordt uitgereikt aan Pieter Goedhart en Lars van
Stekelenborg.
7. De Frieda Vollebregt trofee wordt uitgereikt aan Anneloes Boers en Mecheltje Fokkema. De
jaarprijs wordt uitgereikt aan Pieter Goedhart en Lars van Stekelenborg.

8. De voorzitter (Evert Jan van Garderen), wedstrijdcommissaris (Bram Sprij) en secretaris
(Ingeborg de Wit) treden af als bestuurslid. De voorzitter neemt afscheid en geeft de
microfoon en 420 speldje aan Jan Boers en draagt zijn functie aan hem over. Jan neemt de
microffon over, Evert Jan wordt geroemd om alles wat hij voor de 420 klasse heeft gedaan en
maakt Evert Jan erelid van de klasse. De nieuwe voorzitter geeft de microfoon aan Bram, die
Anja van Garderen naar voren roept en overhandigt een geschenk (karaf en glazen met 420
logo gravure) aan Anja en Evert Jan. Jan bedankt Ingeborg, Bra en Evert Jan voor hun inzet
en na het overhandigen van bloemen en wijn worden Wietse Pijlman en Rik Hennink welkom
geheten in het bestuur en nemen plaats achter de tafel. ).
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9. Hans van Stekelenborg en Chris Goedhart zullen nog een maal kascontrolecommissie voor
2012 zijn.
10. Vraag is of er belangstelling voor het paasontbijt anders gaat de zaal naar andere
gegadigden. Aanwezigen geven aan deel te willen nemen. De Opstapdag vindt plaats het
weekend voor de DYR, de medewerking van de 420 zeilers wordt hiervoor gevraagd, het is
een trainingsweekend. Rik Hennink geeft aan dat hij de 420 wil gaan promoten en de klasse
weer op de kaart wil zetten, hij gaat een plan maken. Wietse Pijlman sr geeft aan dat zij weer
naar Boot Holland gaan. Wietse jr en sr brengen de boot, Marianne zal daar anwezig zijn en
vraagt of er meerdere zeilers aanwezig kunnen zijn. Vraag Karsten Hoogenraad: ‘’Vanuit het
oosten van het land is Medemblik best ver, kunnen er geen trainingen met de Duitsers
georganiseerd worden om samen in Workum te trainen. Voorzitter: Nu al beginnen met
enthousiasmeren, niet te kort van te voren. Karsten geeft aan dit te bespreken met de
Duitsers.
11. Is behandeld onder punt 10.
12. Rondvraag. Evert Jan: “het selectiereglement is nog niet vastgesteld, dit moet nog
goedgekeurd worden”.
13. De vergadering wordt gesloten, de voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst.
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