
   

 

Ferslach Jiergearkomsye DFB 

 Woansdei 6 maart 2019 – 20.00 oere 

Doarpshûs ‘it Joo’, Joodyk 2, 8614 JK Aldegea 

 

Agenda: 

1 Iepening / Wolkom. 
- Ygram heet iedereen welkom met een slag van de DFB voorzittershamer. 
En opent met een terugblik op bestuurssamenstelling in 2018: een ingeboet bestuur heeft het niet gemakkelijk, en 
kan af en toe niet alles behappen. Elke vereniging heeft een voltallig bestuur nodig. Hier is en komt verandering in:  
Errit de Jong is in het najaar via de vergadering in Ijlst toegetreden tot het DFB bestuur, en Michiel Kalsbeek (zie 
agenda) staat op de nominatie om bestuurslid te worden. 
- Ygram haalt nog even het prachtig zeilseizoen aan, onder ideale wisselende omstandigheden, zowel op het water als 
op de wal. 
- Er zijn geen opmerkingen over de jaaragenda van de DFB. 
- Afmeldingen voor deze vergadering zijn van: Henk Stekelenburg, Simon van der Meulen, Henk Regts, Ynze Bouma. 
 

2 Meidieling as ynkommen stikken. 
- Geen 
 

3 Notulen Jierfergadering. 
- Ter plekke wordt door Klaas Postma het verslag op de beamer getoond. 
- Vraag over dipstart door Gerben Gerbrandy? Antwoord: moet toonbaar zijn via een vlag op startschip, zie verder 
witte boekje ( ‘dipstartvlag’ is bij geen enkele wedstrijd aan de orde geweest). 
- Vraag over gewichten door Wiebe vder Pol – komt later in de vergadering nog aan de orde 
 

4 Finasjeel Jierferslach 2018/19. 
Penningmeester geeft uitleg over opstaande rekeningen van de Kompetysje, die in mei 2018 al verstuurd waren, en 
een herinnering in november opnieuw verstuurd. 
Hierbij de mededeling, dat je niet eerder mee kunt zeilen in de Sylkompetysje 2019, dan dat de volledige rekening 
(Ledenjild - Kompetysjejild – Stipersjild) bij de Vereniging ontvangen is. 
Aantal vragen over onder andere: 
- kosten Prolooch, Ynternet, Prizenjild Kompetysje, Nijjiersresepsje. 
 

5 Ferslach Kaskommisje. 
Klaas en Peter keuren het jaarverslag goed. 

 
6 Nije leden Kaskommisje. 

Klaas Postma en Jan de Wilde, Wiebe van der Pol reserve 
 

7 Begrutting 2019. 
Verschillende bedragen worden toegelicht. 
 
 

8 Bestjoerferkiezing: Michiel Kalsbeek. 
Michiel wordt met algemene stemmen gekozen. Gefeliciteerd! 

 
9 Taljochting Kop & Kont: sjoch tafoege skriuwen yn de bylage fan de útnoeging foar dizze gearkomst. 

Ygram gaat nog even terug in de tijd over hoe en waarom. 
Hoe nu? 
Schrijven van mjitter Peter Tolsma is leidraad. 
Klaas geeft ook nog een keer een toelichting: voorsteven en achtersteven zonder de wangen van de pream. 
Inmeten van de preammen komt aan de orde: kostbaar, en binnen welke marges, of kaders. 3D – print is mogelijk, 
maar wederom de kaders: ingewikkeld! 



   

Uit de opgemeten preammen zijn zowel de stompe of platte kop de uitersten, die ook snel zijn. 
De meting van nu is bepalend zonder iemand uit te sluiten. 
Peter de Koe pleit voor wel aanpassing. 
Wiebe vder Pol: de verschillen zijn groot met uitersten van tolerantie. 
Michiel Kalsbeek: hoe zit het met de niet wedstrijdpreammen? 
Kan de vergadering hierover beslissen, over ‘alle’ preammen. 
Tolerantiemaat? Wordt die bepalend om niet mee te zeilen in de Kompetysje. 
Vraag: hoe om te gaan met bestaande preammen of nieuw ingebrachte preammen. 
 
PAUZE 

 

10 Stemme oer K&K. 
- Ygram leest voor: Voorstel om over te stemmen is binnen de kaders te blijven in de door mjitter Peter Tolsma 
opgestelde schrijven kop/kont (punt 1 en 2): aangenomen wordt dat alles bij het oude blijft “geen verandering van de 
vorm van de praam kan plaatsvinden zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur van de vereniging, en binnen 
de grenzen van de originaliteit, een en ander te bepalen door het bestuur van deze vereniging”; dus wil je aanpassen 
dan moet via het bestuur een verzoek daartoe worden ingediend . 
- Tevens wordt hierna ingegaan op ‘Ballast wel of niet’ :  
Ane de Jong mag zonder varen; en reglement zoals voorheen aangenomen blijft van kracht. Bestuur komt met een 
voorstel! Ook via Marten de Boer nog informatie inwinnen. Voorstel door bestuur zou moeten plaats vinden in 
evaluatie najaar 2019. 
 

11 Prolooch 2019 Eastermar. 
Errit de Jong geeft uitleg namens de organisatie van Eastermar. 
 

12 Opjefte Sylkompetysje 2019. 
Bestuur stuurt opgave formulieren voor de Sylkompetysje op, die voor bepaalde datum retour en digitaal ingeleverd 
dienen te worden. 
(ook de mailadressen van ieder bemanningslid → gedachte van uitdragen vereniging en PR; en verandering van 
minimaal twee contactpersonen buiten de pream om i.v.m. bereikbaarheid calamiteit, op voordracht van Sietze 
Sietzema). 
Opstellen rekening deelname aan Sylkompetysje 2019 volgt daarna – deelname kompetysje is afhankelijk van betaling. 
 

13 Wedstriidreglement 2019. 
Aanpassing banen, en een duidelijke spreader op afstand van respectievelijk na de bovenboei. 
Banen worden waarschijnlijk met dubbele nummers aangegeven. 
Eén dag in Terherne: Jaap en Ygram gaan naar café in Terherne. 
Wiebe - vraagt om meerdere wedstrijden in een weekend, mits mogelijkheid aanwezig. Meenemen in overleg met 
wedsstrijdcomité. 
Gerben - Indringboei moet duidelijker achter het startschip liggen, en meer ruimte tussen boei en startschip.  
 

14 WFOTKTL (watfjirdersoptafelkomttelizzen). 
- Michiel Kalsbeek – over verzekeringen voor preammen heeft hij informatie 
- complimenten aan de waarnemend voorzitter Ygram 
- Gerben Gerbrandy – PR 
- verder met Joke overleggen 
- Floriaan Zwart heeft preammen nodig: belangstellenden nemen contact met Floriaan 
- Jan Slotboom vraagt om gegevens aanleveren voor de site 
- Ygram besluit vergadering om even over 22.00 uur, iedereen bedankt voor zijn komst, inbreng en belangstelling! 
 

 
 

 

 


