Spankerklasse Algemene ledenvergadering
11 mei 2019 – Uitdam – Kinselmeer
Bestuur:
- Voorzitter
- Secretaris
- Penningmeester
- Wedstrijdsecretaris

Jim Horrevoets
Sjoerd de Haas
Coert Kool
Frans van Schellen

Aanwezig:
Bas Boer, Yntje de Vries, Leonard Jansen, Treske Hacquebord, Henk Gorter, Kees de Vries, Carlos
Woudsma, Bas-Jan de Bruin, Saskia Nederveen (later), Peter van Hemert (later).
1. Opening vergadering
Jim heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering met het bericht dat Hans IJsvogel,
erelid van de spankerklasse, dit jaar is overleden.
2. Vaststelling notulen
De notulen zijn door het bestuur op de Spankersite geplaatst. De leden hebben voor de vergadering
per e-mail een uitnodiging ontvangen met een agenda van de ALV.
3. Terugblik seizoen 2018
Frans blikt terug op het jaar. We hebben 11 evenementen gevaren. 41 verschillende deelnemers zijn
aan de start verschenen.
- Heeg – 10 boten aan de start – Kees van Frans
- Durgerdam – 8 boten aan de start - Coert en Lars
- Vinkeveen – 10 boten – kees en frans
- Makkum – 6 boten – kees en frans
- Vrijbuiter – 7 boten – kees en frans
- Braakman – 13 boten – frans en douwe sas
- Sneekweek – 16 boten – Duco en Taco
- NK – 23 boten gestart – Kees en frans
- Sneek najaarswedstrijden – 10 boten - Kees en frans
- Spiegelplas – 11 boten – kees en frans
Voor de volledige uitslagen, zie bijlage 1.
De hoop en de wens van alle aanwezigen is elkaar vaker te zien. Bas geeft aan dat Ronald en Liesbeth
even afwezig zijn. Dit geldt ook voor Hans en Roos. Hugo Jan en Geert en Anne hopen we ook vaker
te zien.
Bas vraagt of er problemen worden verwacht. Frans geeft hierop aan dat de verhouding kosten
evenement versus inschrijfgeld op spanning komen te staan, maar dat er nog geen problemen
worden verwacht
Verzoek van Frans is dat niet alle inzet voor aantrekken van leden om mee te zeilen vanuit hem moet
komen. Verzoek aan alle leden om hierin een steentje bij te dragen.
4. Financieel jaarverslag 2018
Coert ligt toe:
- We hebben een plus van € 500,- Nederlands Kampioenschap heeft een klein verlies gedraaid van € 615,-

-

We hebben op dit moment 84 leden, waarvan 83 betalend. De werkelijk betalende leden is
76. De niet betalende leden hebben 3 aanmaningen gehad
De kas is naar Herre gestuurd als kas-commissielid. Herre heeft hierop gemaild en enkele
opmerkingen gemaakt.
o Zo strookt de ingekomen contributie niet met het te delen bedrag. Dit heeft te
maken met een aantal leden die extra hebben overgemaakt.
o Peter van Hemert (tweede lid kas-commissie) heeft de volgende opmerking: het
bedrag van de debiteuren was nog vrij hoog (totaal nu ca. € 1.500,-). Coert ligt toe
dat enkele leden daarom moeten worden afgeboekt. Dit zijn leden die de afgelopen
twee jaar niet hebben betaald.
o Peter heeft verder geen opmerkingen.
o De kas-commissie verleend decharge.

5. Kascommissie
Peter blijft nog één jaar kas-controleur. Bas-Jan biedt zich aan om volgend jaar de kas-commissie te
ondersteunen. Henk Gorter biedt zich aan als reserve
6. Verkiezing leden bestuur
De bestuursleden geven aan nog een jaar hun activiteiten in het bestuur te willen uitvoeren. De
aanwezige leden hebben hiertegen geen bezwaar.
7. Overige commissies
Prijzencommissie
Jim heeft contact gehad met Sanne en verzocht de prijzencommissie dit jaar te verzorgen. Sanne is
bereid hierin medewerking te verlenen om dit te coördineren.
Lustrum
Bas Boer heeft zich bereid verklaard het lustrum te gaan organiseren.
Datum en locatie van het Lustrum zijn bekend: Vinkeveen, hemelvaart, 22, 23, 24 jaar in 2020
8. vaststelling begroting
De balans en het winst verlies overzicht is opgenomen in bijlage 2.
- Inkoop goederen ICT en website is minder geworden.. Het bestuur heeft het idee gehad om
dit te laten vervallen. We merken dat er te weinig gebruik van wordt gemaakt. Om deze
reden heeft het bestuur besloten dit te laten vervallen.
- Kees vraagt of het budget voor de prijzen niet te laag is. Uitgelegd wordt dat dit bedrag niet
voor alle wedstijden is, maar slechts enkele. Daarmee zou er voldoende budget beschikbaar
zijn, is ook de mening van de leden.
De begroting is hierbij vastgesteld.
9. Rondvraag
- Bas vraagt hoe het met Spanker 1 is. Yntje geeft aan dat er een scheur in het vlak zit. Dit
moet nog gerepareerd worden. Wordt nog verzorgd.
- Treske vraagt of er nog meer commissie zijn en of dit wellicht iets meer openbaar kan
worden. Sjoerd zal de commissies op de site zetten, zodat hierover meer duidelijkheid
ontstaat.

-

Bas-Jan vraagt of er voor het Lustrum nog een boekje wordt gemaakt. Jim geeft aan dat dit
inderdaad mooi is, maar dat er leden nodig zijn die daar energie in willen oeten steken. Het
bestuur vraagt wie daarin een aandeel zou willen hebben.
Jim, zal de actie oppakken om na te gaan of iemand interesse heeft om

Bijlage 1: Overzicht uitslagen 2018

Bijlage 2: Balans 2018

