
Uitnodiging Jaarvergadering op 14 maart 2016  om 20.00 uur in   
Heechhûs	te	Heeg	

Agenda: 
1 Opening 
2 Verslag   jaarvergadering 9-3-2015 
3 Ingekomen stukken en mededelingen 
4 Verslag ledenvergadering 9 maart 2015  
5 Financieel jaarverslag  2015 :  wordt bij de vergadering uitgereikt 
6 Begroting 2016 
7 Vaststellen contributie en stipers bijdrage 2016: 

Stipersbijdrage blijft € 10;  leden-/eigenaren bijdrage wordt verlaagd van €80 naar € 60; 
deelname aan de serie wedstrijden voor het kampioenschap verhoging van € 40 naar € 
60 

8 Voorstel om een praam beschikbaar te stellen aan een nieuwe ploeg. 
Uitwerken: Vergoeding voor een volledig uitgeruste praam aan de eigenaar, verzekering 
omdat praam verhuurd wordt?,  afspraken onderhoud en schade 

9 Originaliteiteisen: Als bijlage met deze uitnodiging verstuurd. De wijzigingen zijn zo veel 
mogelijk in het geel aangebracht. Wel wordt geadviseerd alle voorschriften te lezen! 
Bespreekvolgorde:  
* Te beginnen met de voorschriften in haar geheel:  Voorgesteld wordt het principe in te 
voeren dat alleen wat in de originaliteitseisen staat mag.  
* Daarna per wijziging voorstel. 

10 Peter de Koe 1 jaar heeft 1 jaar dispensatie gekregen voor het aluminium voordek 
11 Wedstrijdreglement:   

A  Voorgesteld wordt als proef in 2016 voor één jaar te wedstrijdzeilen volgens het witte 
boekje van KNWV (IFKS werkt daarmee) . Als wij daartoe besluiten krijgen alle leden 
gratis een exemplaar. Wij melden ons dit ene jaar niet aan bij het KNWV.  Evaluatie nov. 
2016 en besluiten maart 2017. Bij besluitvorming betrekken verplichte lidmaatschap van 
schipper bij watersportvereniging aangesloten bij KNWV, licenties voor schipper en 
bemanning, voldoen aan kwaliteitseisen KNWV t.a.v. wedstrijdleiders en organisatie 
wedstrijden      
Toevoegen aan wedstrijdreglement: 
B  indringboei bij elke wedstrijd voor het kampioenschap    
C protest melden bij finish, protest formulier indienen 1 uur na finish van de laatste 
wedstrijd op die dag.  

12 Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar:  Sjoerd Joustra 
Voorgesteld wordt dhr. Jan Slotboom te benoemen als nieuwe bestuurslid 
Verder is er iemand gevraagd ons te ondersteunen met de PR, contacten pers, 
facebook enz.  
Volgens de statuten verdeeld het bestuur onderling de functies. Het huidig bestuur stelt 
voor dat Jack de functie van voorzitter op zich neemt.  
Secretaris functie vacant. 

13 Wedstrijd data: 
21-22   mei in Woudsend  
11-12 juni     Oudega (SWF) 
20  augustus       Oudega (SWF), onderlinge wedstrijden, reserve dag 
17-18 sept:  Terherne 



14 Rondvraag 
15 Pauze 
16 Voordracht door Ane Tjerkstra 

	

Data	vergaderingen	en	wedstrijden	2016:	
27-2-2016	 bijeenkomst	bij	zeilmaker	Molenaar	
8-2-2016	 bestuur	FBP:	voorbereiden	jaarvergadering	
14-3-2016	 jaarvergadering	in	Heeg			(is	vastgelegd,	50	personen)	
4-4-2016	 bestuurd	FBP		voorbereiden	wedstrijden	2016	
30-4	 	 Proloog	in	Eernewoude.		(Opening	Watersportseizoen,	gebouw	Heeg!)	
21-22		 	 mei	in	Woudsend		
11-12	juni					 Oudega	(SWF)	
20		augustus				onderlinge	wedstrijden	Oudega	(SWF)	
17-18	sept:		 Terherne	
03-10-2015	 bestuur	FBP	
za.	15		okt.		 (eerste	zaterdag	van	Herfstvakantie)	Aanbreng	wedstrijd	naar	Workum.	
???	november	 evaluatie	seizoen	2016		schippers/eigenaren,	wedstrijd	comités,	meters,	bestuur 
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