Notulen
Algemene Leden Vergadering
Nederlandse 420 Klassenorganisatie 9 februari 2013
Afwezig met bericht: Fam. Fokkema, Henny Bos-Vegter, Berita Valk , Rik Hennink en Coen de Koning
Aanwezig: 36 leden (exclusief bestuur)
Agenda;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Opening
Notulen vergadering 4 februari 2012
Ingekomen stukken
Bestuursmededelingen
Bestuursverslag, financiële jaarstukken 2012 en begroting 2013
Afscheid van 420 zeilsters en zeilers
Verkiezing bestuur 2013 en bestuursoverdracht
Benoeming kascontrolecommissie 2013
Wedstrijdprogramma en selectiereglement 2013
Trainingsprogramma 2013 NBT en Klassegroep
420 Opstapdag instromers en 420 promotie 2013/ Hiswa
Rescuecoordinator U4 en DYR
Prijsuitreiking
Rondvraag
Sluiting

1. Om 14.00 uur heet Jan Boers (hierna te noemen: de voorzitter) de aanwezigen welkom en opent de
vergadering.
2. Notulen van de vergadering van 4 februari 2012 worden goedgekeurd.
3. Geen ingekomen stukken.
4. Voorzitter meldt dat er een wijziging is in de agenda, maar deze was reeds aangepast.
5. Het bestuursverslag wordt doorgenomen. Aantal leden is van 49 naar 54 gestegen. Er is weliswaar
een tijdelijke daling in Nederlandse teams maar opvallend is wel dat er tijdens de wedstrijden altijd
een behoorlijke buitenlandse deelname is (tijdens U4 wedstrijden tussen de 20 en 30 boten en met
de DYR zelfs rond de 40 boten).
Ook wordt er gesproken over de Klassentrainingen. Het blijft toch moeilijk een en ander te organiseren voor zo weinig boten die niet onder het NBT vallen.
In kort worden nog de resultaten tijdens het JEK en WK doorgenomen en in het bijzonder de
prestaties van Lars van Stekelenborg en Pieter Goedhart (ook tijdens Kieler Woche).
Als laatste wordt nog de Opstapdag in Workum aangehaald, wederom is hier toch weer veel
interesse voor de 420 klasse ontstaan.
Hierna geeft de voorzitter een toelichting op het financieel verslag. Het jaar is afgesloten met een
bescheiden winst. Er wordt aangegeven dat er in 2012 dubbele rente is ontvangen i.v.m. wijziging
rentebetaaldatum. De voorzitter geeft aan dat het ‘welkom’ zou zijn wanneer er nog sponsors zich
zouden aandienen en vraagt een ieder zijn best hiervoor te doen. Er zijn verder geen vragen.
Kascontrole commissie bestaat uit Hans van Stekelenborg en Chris Goedhart. Hans geeft aan geen
afwijkingen of oneffenheden te hebben geconstateerd. Jaarstukken worden goedgekeurd.

6. We hebben opzeggingen van 8 zeilers in het ledenbestand, t.w. Tessa Alberts, Iris Sappé, Maarten
Edauw, Marchien en Janine Speelman, Nienke Jorna, Estelle van Aanholt en Anne Christianne
Kentgens. De voorzitter wenst de zeilers veel succes toe in een vervolgklasse of met hun studie.
7. De voorzitter neemt afscheid van Hans Kleijweg, commissaris website, die ‘volgens hem’ vanaf 2004
actief bij de klasse betrokken is. Hij geeft aan geweldige tijden te hebben meegemaakt, maar dat de
betrokkenheid nu begrijpelijkerwijze iets minder is geworden. Opvolger van Hans wordt Luc van
Gerrevink. We nemen ook afscheid van Wietse Pijlman, commissaris wedstrijden en trainingen.
Opvolger van Wietse wordt Huub Lambriex. Als laatste neemt ook afscheid Rik Hennink (niet
aanwezig), commissaris evenementen en promotie. Opvolger van Rik wordt Aïd Usman. De
bestuursleden worden hartelijk bedankt voor hun inzet en ontvangen bloemen en wijn. De nieuwe
bestuursleden nemen plaats achter de tafel.

8. Willem Derk Nijdam en Piet Dubbeld worden benoemd voor de kascontrole commissie 2013.
9. Het wedstrijdprogramma 2013 wordt ter kennisgeving aangenomen (wordt op de 420 site geplaatst). Ook wordt het selectiereglement 2013 doorgenomen en goedgekeurd (ook dit wordt op de
site geplaatst) Marjon van Lindonk vraagt of er nog een financiële bijdrage vanuit het
Watersportverbond plaatsvindt. Het antwoord; Alleen de trainingskosten tijdens en vlak voor het
Jeugd EK. Er wordt ook met meerderheid gekozen voor een 3-daags Paasevenement in Loosdrecht.

10. Via een Powerpoint presentatie wordt het trainingsprogramma 2013 bekend gemaakt. Ook voor de´
tweede´ groep. Afgesproken wordt dat alle zeilers via Google-docs (opgesteld door Luv van
Gerrevink) opgeven wanneer ze het programma wel of niet kunnen volgen (opgeven tot aan de
zomer). Voor de tweede groep telt ook dat de opgegeven dagen doorberekend worden.
11. De Opstapdag in Workum wordt besproken, met name hoe we een en ander beter kunnen
aanpakken en voorbereiden. Aid is voornemens dit op te pakken. Ook zal er aan het begin van het
seizoen op de Braassem de mogelijkheid bestaan om geïnteresseerden in te laten stappen. Tevens
zullen we dit jaar ter promotie op de HISWA staan. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het
Nationaal Platform Jeugdzeilen, waar alle jeugdklassen een plek op de stand mogen gebruiken om
een 420 te plaatsen. Het bestuur vraagt of er zeilers/ouders zijn die de stand willen bemannen. De
voorzitter geeft een korte uitleg over het NPJ.

12. Het bestuur vraagt of er iemand is die de rol op zich wil nemen van rescuecoordinator tijdens U4 en
DYR. Er dient zich niemand aan. Rob Janmaat gaat binnen de KO kijken of er nog iemand anders is.
Ook wordt er geconstateerd dat er maar weinig ouders met rubberboten zijn die ingezet kunnen
worden voor rescue en zodoende wellicht de ´klassenrubberboot´ ingezet dient te worden. Wel
worden er namen genoemd van mensen die incidenteel kunnen assisteren met de rescue. (Meijer,
Block, v/d Meer en event. Wanders).
13. De Frieda Vollebregt Troffee wordt uitgereikt aan Lisanne Nijdam en Nerine Usman. De 420 jaarprijs
is dit jaar wederom in ontvangst genomen door Pieter Goedhart en Lars van Stekelenborg.
14. Er zijn geen vragen voor de rondvraag. Evert Jan van Garderen maakt van de gelegenheid gebruik
om de klassenorganisatie een prachtige beschermhoes voor de motor van de klassenrubberboot
met de opdruk NED aan te bieden te samen met de klassenvlag. Deze wordt in dank aangenomen.

15. De voorzitter nodigt iedereen uit voor een drankje na afloop van de vergadering, bedankt iedereen
voor zijn/haar komst en ondersteuning aan de Klassenorganisatie.
Om 15.50 uur sluit de voorzitter de vergadering.

