Spankerklasse Algemene Jaarvergadering
14 april 2018 - Heeg
Bestuur:
- Voorzitter
Ronald Brunt
- Secretaris
Sjoerd de Haas
- Penningmeester
Coert Kool
- Wedstrijdsecretaris
Frans van Schellen
Aanwezig:
Jim Horrevoets, Steven de Vries, Yntje de Vries, Carolos Woudsma, Leonard Jansen, Treske
Hacquebord, Liesbeth Mook, Peter van Hemert, Saskia Nederveen, Renate Hoekstra, Herre Hoekstra,
Reinder Peek, Kees de Vriens, Bas-Jan de Bruin, Bas Boer
1. Opening vergadering
Ronald heet iedereen van harte welkom en verzoekt om de agenda te wijzigen.
2. Vaststelling notulen
De notulen zijn door het bestuur op de Socie app en op de site geplaatst. De leden hebben voor de
vergadering per e-mail een uitnodiging ontvangen met een agenda van de ALV.
De aanwezigen geven aan de notulen niet te hebben gelezen danwel niet te hebben gevonden. Om
deze reden zijn de notulen van 2017 door Sjoerd tijdens de vergadering op hoofdlijn doorgenomen.
De notulen zullen direct na de ALV op de site worden geplaatst.
3. Terugblik seizoen 2017
Ronald geeft een toelichting van het afgelopen seizoen. Het seizoen wordt als positief ervaren.
Ronald vraagt of er vanuit de aanwezigen nog nadere opmerkingen zijn op het seizoen. Er zijn geen
nadere opmerkingen.
4. Financieel jaarverslag 2017 + agendapunt 8
Het financieel jaarverslag is toegevoegd in bijlage 1. Ronald geeft een toelichting van het financieel
jaarverslag.
- Er is een klein verlies geleden.
- Er is € 58 sponsorgeld binnengekomen in plaats van € 300 zoals begroot.
- Van de contributies is € 250 niet binnengehaald van wat was begroot.
- Er is € 500 uitgegeven aan de nieuwe wedsite.
- De kosten van het bestuur zijn dit jaar lager uitgevallen dan begroot.
- Wedstrijdgelden waren begroot op € 3.500. Er is echter voor € 4.300 uitgegeven. .
o Reden:
▪ Verlies geleden op het ONK a.g.v. de inkoop van de truien die zijn
weggegeven.
▪ Kosten van de verenigingen zijn omhoog gegaan.
▪ Aangegeven wordt dat de klasse per saldo iets achteruit is gegaan op de
kosten voor evenementen.
- Aan Spanker 1 is € 1.100 uitgegeven. Voor de Spanker 1 was niets in de begroting
opgenomen.
o Redenen voor de overschrijding:
▪ De Spanker is voor het eerst verzekerd. Dit zijn kosten van vorig én dit jaar
▪ Frans heeft kosten gemaakt om de boot weer op te knappen

▪ De boot is geschilderd.
Debiteuren:
- Er zijn dit jaar 12 leden die niet betaald hebben en nooit betalen.
- Daarnaast zijn er tot vorig jaar leden geweest dit niet betaald hebben.
- Het bestuur verzoekt de aan de leden of bovenstaande debiteuren (€ 1.200 + € 300 = €
1.500) kunnen worden afgeboekt. In de vergadering wordt hierop akkoord gegeven.
In zijn algemeenheid wordt gesteld dat er iets op het vermogen is ingeteerd. Dit ligt in lijn met de
gemaakte afspraken tijdens de ALV 2017.
5. Vaststellen begroting
De begroting is toegevoegd in bijlage 1. Ronald geeft een toelichting van de begroting. Tijdens de ALV
zijn enkele wijzigingen op de begroting besproken en vastgesteld. De volgende zaken zijn specifiek
besproken:
- Kosten wedstrijden zijn verhoogd van € 1.750 naar € 2.000
- Inkoop van goederen (b.v. tuien) waren vorig jaar niet begroot. Hiervoor is nu € 1.500 euro
gereserveerd.
- Inkoop van prijzen gaat naar € 600.
- Spanker 1, was niet begroot, maar is € 1.100 euro aan uitgegeven. Voorstel is te begroten op
300 euro.
- Dit betekent dat de begroting voor komend jaar ca. € 50 negatief is.
Jim vraagt wat het bedrag zou moeten zijn dat de klasse in kas zou moeten hebben. Herre geeft aan
dat dit, mits de wedstrijden dekkend zijn, voldoende moet zijn om een financieel tegenvallend
evenement te kunnen dekken.
Leonard vraagt wat de staat van de boot is. Yntje geeft aan dat de technische staat van de boot en
het lakwerk goed zijn. Tijdens de ALV wordt aangegeven dat de Spanker 1 in zeer goede staat moet
zijn en soepel moet kunnen varen. Frans gaat hiervoor de Spanker 1 nog een keer goed bekijken en
waar nodig aanpassingen en verbeteringen doorvoeren. Tijdens de ALV wordt besloten in plaats van
€ 300 nu € 750 euro te reserveren voor de Spanker 1. De begroting wordt hiermee ca. € 500 negatief.
Leonard biedt zich aan om frans te helpen met onderhoud.
Besproken wordt of de Spanker 100 niet beter als klasseboot kan worden ingezet dan de Spanker 1.
Vastgesteld wordt dat we blijven bij de Spanker 1, zeker indien deze in goede of mogelijk betere
staat kan worden gebracht.
Frans en Bas geven aan nog wel een goede genua te hebben voor de Spanker 1.
6. Kascommissie
Herre licht toe:
- Banksaldo en winst verlies rekening klopt.
- Verschillen zijn verklaard
- Herre had nog een vraag waarom er contributies zijn gecrediteerd. Roland heeft dit
toegelicht. E.e.a. was als gevolg van een dubbel verzonden factuur.
- De Kascommissie gaat akkoord.
Verkiezing kascommissie
- Herre blijft nog een jaar aan.
- Peter van Hemert biedt zicht aan als tweede lid.

- Bas-Jan blijft een jaar reserve
De commissie verzoekt het bestuur wel de stukken volgend jaar eerder toe te zenden.

7. Verkiezing leden bestuur
Ronald gaf aan dat hij ad-interim zou zijn toen hij aantrad. Dit impliceert dat de oude voorzitter weer
voorzitter wordt. Hans Brockhus is er echter niet. Jim Horrevoets is de vorige in lijn én staat nog
ingeschreven bij de KVK
Jim biedt zich als voorzitter aan voor de periode dat Ronald en Liesbeth afwezig zijn.
Iedereen gaat akkoord: Jim Horrevoets wordt de nieuwe voorzitter.
Iedereen bedankt Ronald voor zijn inzet als bestuurslid, voor het vernieuwen van de site en het
realiseren van het factureringssysteem.
8. W.v.t.t.k.
Kees vraagt of er nog veilig gevaren kan worden in Makkum
- Er zou door de technische commissie naar gekeken worden.
- Frans geeft aan dat het oprichtend vermogen van een luchtzak niet groot genoeg zal zijn.
- Er is gezocht door Frans wat de beschikbare middelen zijn in de markt, maar die worden niet
aangeprezen.
- Wens van de ALV is Makkum gewoon op de agenda te laten staan. Ondanks dat het
evenement afgelopen jaar niet druk bezocht werd. Een reden hiervoor is niet aan te geven.
Ronald verzoekt aan de leden om zijn/haar e-mail adres goed op de Spankersite te verwerken.
Hiermee kan iedereen mailing ontvangen.
9. Rondvraag
Bas-Jan: vraagt of er nog iets met facebook wordt gedaan.
- In de ALV wordt aangegeven dat dit medium gehandhaafd blijft.
- Sjoerd geeft aan dat het voordeel van Facebook is dat iedereen er berichten op kan plaatsen.
Het verzoek aan één ieder om dit dan ook te doen, zodat dit niet altijd bij dezelfde personen
ligt.
- Bas Boer geeft aan dat er een duidelijke communicatie strategie ontbreekt. Hij biedt aan om
hierin mee te willen helpen.
- Renate vraagt of de film die gemaakt is door de WSH op Facebook of de site kan komen. Er
zal worden nagegaan of deze door de WSHeeg kunnen worden aangeleverd.
- Kees vraag waar we gaan eten.

Bijlage 1: Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018
Financieel jaarverslag zoals besproken in de ALV 2018

Begroting 2018 zoals besproken in de ALV

