Ferslach (Bijzondere) Ledenvergadering van Vereniging ‘de Fryske Boerepream’,
en
Evaluatie Sylkompetysje DFB 2018.
Datum: woensdag 28 november 2018
Plaats: MFC ‘De Útherne’, De Dassenboarch 25, 8651CB IJlst
In verband met de beschikbare vergaderruimte, wordt van iedereen verwacht zich van tevoren op te geven.
Bij een grotere opkomst dan opgegeven, moeten wij uitwijken naar de minder praktische kantine:
zowel van eigener, skipper als stiper wordt verwacht, dat zij hier gehoor aan geven.
Eigeners zijn de leden, die stemgerechtigd zijn – een andere inbreng door wie dan ook wordt ten allen tijde
op prijs gesteld.
Aanvang: 20.00 uur
Onderwerpen:

1. Opening: door waarnemend voorzitter Ygram
2. Vaststellen Agenda: aangenomen.
3. Notulen vorige vergadering 14 maart 2018: zie website ‘archief – ledenvergadering argyf’:
goedgekeurd.
4. Ingekomen stukken / Mededelingen:
- Sneekweek comité briefwisseling i.v.m. teveel betaald aan de DFB. Ondertussen opgelost.
- Sietse Bruinsma preamnr. 56 ‘de Dominee’ geeft toelichting op terugknikken van zijn pream.
Hiervoor is mjitter Peter Tolsma langs geweest.
- Age Veldboom heeft zich afgemeld als lid
5. Voorstel tot bestuurs-toetreding: Errit de Jong, skipper pream 47 ‘de Útrinner’.
Errit wordt per acclamatie direct aangenomen.
Nu nog op zoek naar een voorzitter!!!
6. Evaluatie Sylkompetysje DFB 2018:
- Erik Jansma gaat in op het invliegen van pream nr 36, hij was hier niet gelukkig mee.
- Peter de Koe: organisatie in het algemeen scherp houden; Terherne moment prijsuitreiking
duurde langer, te lang i.v.m. protestsituatie; plotselinge wijziging palaver Terherne
- kan de vereniging in de toekomst een wedstrijdregelavond organiseren?!
- Michiel Kalsbeek: is een scheidsrechter op het water moegelijk? Het kosten aspect kan de
vereniging niet dragen.
- Jaap Faber: iedereen moet zich realiseren, dat Jaap zelfs onder wedstrijd moet kunnen
telefoneren, om het protest door te geven aan de voorzitter protestcommissie.
7. Uitreiking Zwaga bokaal: snelste stijger klassement 2018 t.o.v. 2017.
- Errit de Jong met ‘de Útrinner’ pream nr. 47 is de snelste stijger van de Sylkompetysje 2018.
- Jaap Faber deelt mede, dat ondertussen Henk Regts van de ‘Swarte Swan’ pream nr. 8,
de kampioen-wisselbeker met inscriptie in ontvangst genomen heeft.

8. Uitleg ‘Kop en Kont’, en eventuele standpunten en besluitvorming m.b.t. Kop en Kont:
zie hiervoor ook website.
- Ygram geeft Klaas Postma namens de K&K commissie het woord, ondersteund door Pdf document
op website via beamer presentatie.
- Discussie gaat over snelheid, bolling, knikken.
- Hoe de Bolling is een gevoelig en heikel punt.
- Peter de Koe: het vrij laten van aanpassen pream is geen uitgangspunt.
- Jaap Faber: is veranderen mogelijk, met een vergelijkbare voorbeeld-pream als uitgangspunt?!
- Ygram Ykema: innemen en marges per pream?!
- Erik Jansma: welke pream(men) zijn/worden dan leidend.
- Algemeen: hoe kan je een ‘vast te leggen Bolling’ in kaart brengen, vast leggen binnen kaders
- Ygram: op tafel ligt nu – hoe nu verder?
- Jack van den Berg: deze officiële vergadering mag stemmen, maar gezien de vele afwegingen lijkt
dit nu niet verstandig
- Aldus: via stemming wordt besloten om aan de commissie K&K de opdracht mee te geven om met
een ‘definitief’ voorstel te komen (11 leden: 9x ja – 2 onthoudingen)
- Klaas Postma mijmert nog even verder over ‘het hoe, het eenvoudigste/gemakkelijkste, en het
kosten aspect’
- Simon van der Meulen: mijn kimmen kunnen ook wel wat aandacht gebruiken!
9. Voorstel Zeilagenda Sylkompetysje DFB 2019: raadpleeg ook de voorlopige agenda 2019 website.
- In verband met de Prolooch voorjaar 2019 Eastermar, geeft Ygram het woord aan Auke Postma.
Auke is gekomen om de Prolooch te promoten op de Burgumermar, specifiek gericht de
ongemotoriseerde wettersport. Als achtergrond noemt hij zijn betrokkenheid bij het zeilen in
preammem, dat hij meezeilt bij Errit de Jong nr. 47. Zoals het nu ervoor staat geen inschrijfgeld!!!
Bij handopsteking geven de volgende preammen gehoor aan deze positieve oproep:
47, 39, 48, 36, 56, 44, 22, 10, 45?
- Merkesilen Terherne, 1 september, 2019
10. Voorstel wijziging Sylkompetysje-wykein Terherne:
- Palaver in het café ‘de Zevenwouden’
- aantal wedstrijden proberen op 15 te houden
- ‘jûns een lyts feestje’: meer aandacht voor de kampioen op zich, doordat niet iedereen haasje
repje naar huis moet.
- Klaas Postma: brengt Zoutpoel of Goaiingarijpster Poelen ter sprake als wedstrijdwater → de DFB
gaat eerst door met zeilen op de Terkaplester Puollen.
- Sietse Bruinsma: windkracht meenemen in besluit om het laatste weekend meerdere wedstrijden
te zeilen.
- Erik Jansma: blijf streven naar 15 wedstrijden over de gehele Sylkompetysje DFB
11. WVTTK watverdertertafelkomt:
- agenda
- merkesilen 1 september, 2019
- fergaderlist
- wykeinpriis

