Spankerklasse Algemene ledenvergadering
22 augustus 2020– Sneek
Bestuur:
- Voorzitter
- Secretaris
- Penningmeester
- Wedstrijdsecretaris

Jim Horrevoets
Sjoerd de Haas
Coert Kool (afwezig met afmelding)
Frans van Schellen

Aanwezig:
Niels Horrevoets, Kees de Vries, Yntje de Vries, Steven de Vries, Leonard Jansen, Treske Hacquebord,
Peter van Hemert, Sanna van Hemert, Chris Harkema, Herre Hoekstra, Renate Hoekstra, Bas Boer,
Liesbeth Mook, Herman van Mourik, Peter van Mourik, Toon Braam, Roland Brunt, Rainier Boer, Bas
Jan de Bruin (per telefoon) en Saskia Nederveen (per telefoon)
1. Opening vergadering
Jim heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.
Jim geeft een korte beschrijving van het bijzondere gevoel als gevolg van Covid19. Zo heeft o.a. het
Lustrum geen doorgang kunnen vinden. Bas Boer had dit ver voorbereid en Treske had een mooi
Lustrum boek opgesteld dat tot nu als het hoogtepunt van het jaar werd gezien.
Frans van Schellen verzoekt alle leden zich aan het Corona protocol te houden zoals aangegeven
door het RIVM en de wedstrijdorganiserende verenigingen. Dit geldt ook voor het NK over twee
weken.
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. Er zijn geen opmerkingen op het
verslag en het verslag van 2019 is vastgesteld.
3. Terugblik seizoen 2018
Vorige jaar een net seizoen gehad met 145 boten aan de start over het gehele seizoen. De tendens is
positief. De uitslagen zijn bekend en staan op de site.
Evenement
Deelnemers
Aantal wedstrijden
1 Heeg
9
4
2 Kinselmeer
9
8
3 Training Sneek
6
4 Vinkeveen
11
8
5 Makkum
7
4
6 Loosdrecht
10
4
7 Braakman
14
7
8 Sneekweek
18
6
9 Rabenhaupt (DTP)
12
3
10 ONK Vinkeveen
29
8
11 Najaar Sneek
11
1
12 Spiegelplas
9
7

4. Financieel jaarverslag 2019 en kascommissie
Coert is niet aanwezig voor een toelichting. Daarbij gezegd dat Coert ervoor heeft gekozen zich terug
te trekken als bestuurslid en te stoppen met Spankerzeilen.
De balans 2019 wordt toegelicht.
- Herre geeft aan dat het verschil tussen activa en passiva niet kan kloppen. Het verschil is
afkomstig als gevolg van een negatieve reservering op het Lustum. Het Lustrum moet als +
worden opgenomen bij de passiva. Dit trekt het verschil tussen passiva en activa gelijk.
- Onduidelijk is of de sluiting van het boekjaar klopt.
- Tijdens de vergadering is een tweede balans getoond. Daarin zitten verschillen. Dit geeft
geen goed beeld.
Winst en verliesrekening
- Ronald merkt op dat er geen inkomsten zijn vanuit sponsoring. Frans ligt toe dat er wel
sponsoren in het boekje hebben gestaan ,maar dat hier niets voor gevraagd werd. Vanwege
Corona en mogelijk omzetproblemen bij bedrijven is hiervoor gekozen. Ronald vraagt of dit
ook medegedeeld is aan de verschillende bedrijven. Frans geeft aan dat dit het geval is.
Kascommissie
- De kas is naar Bas-Jan gestuurd als kas-commissielid. Bas Jan ligt telefonisch toe. Enkele
opmerkingen:
o Steekproefsgewijs bonnen gecontroleerd.
o Enige onduidelijkheid gevonden over kleine bonnetjes, bijvoorbeeld vanuit de
prijzencommissie. Die worden per app verzonden, maar worden niet geprint voor de
boekhouding. Dit zou komend jaar wel moeten gebeuren.
o Verder geen fouten geconstateerd.
o Financieel staat de klasse er nog gezond voor.
o 74 betalende leden
o 9 personen contributie nog te ontvangen
o Bas-Jan vraagt de vergadering om decharge te verlenen.
Vanwege de onduidelijkheden in de balans heeft de vergadering besloten om geen decharge
te verlenen
Het bestuur geeft aan dat de balans en winst-verliesrekening nader gecontroleerd wordt. Er
wordt een tweede ALV aan voor belegd.
Voor 2020:
- Kascontroleur: Bas Jan
- Peter van Hemert en Herre Hoekstra gaan de kascommissie ondersteunen.
5. 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.
- Treske loopt al even vol met energie mee met het bestuur. Het bestuur stelt TReske als
algemeen bestuurslid voor. De aanwezige stemmen voor.
- Als vervanger van Coert Kool, wordt Leonard Jansen als penningsmeester voorgesteld door
het bestuur. De aanwezigen stemmen voor.

6. Overige commissies
Prijzencommissie
- Sanne : blijft prijzencommissie
- Voor de prijzen stond voor het gehele jaar €400,-.
Technische commissie
- De technische commissie heeft geen nieuwe plannen
- Herre vraagt of er nog nagedacht is over drijfvermogen in de mast. (Specifiek voor Makkum).
Bas vraagt aan Frans Sas of hij kan uitrekenen wat voor een volume er boven in de mast
moet komen.
Bas zal voor de volgende vergadering een voorstel hiervoor indienen.
- Kees vraagt of het mogelijk is om het anker in de boot af te schaffen, danwel vrijwillig te
maken. Frans wil dit voorstellen aan het Verbond. Tijdens de vergadering heeft hierover een
peiling plaatsgevonde:
o Afschaffen van verplicht anker (18 aanwezigen)
o Tegen het afschaffen (2 aanwezigen)
- Er ontstaat een discussie over het gewicht van de roeren. Vraag is of we bij het Verbond
willen verzoeken een lichter roer toe te passen. Tijdens de vergadering volgt een peiling: (19)
o Voorstanders verlagen minimum gewicht (6)
o Voorstanders om het huidige gewicht te handhaven (6 kilo) (13)
o Peter verzoekt om meer controle op roeren.
- Frans Sas geeft aan dat epoxy volgens de regels niet is toegestaan. Volgens Frans Sas levert
een glasmat in de epoxy niets op voor de stijfheid van de boot. Voorstel is dit toe te staan
met behoud van de huiddikte van de boot. Tijdens de vergadering volgt een peiling: (19)
o Toestaan van glasvezelepoxy voor lokale toepassing: (18)
o Tegen toestaan van glasvezelepoxy voor lokale toepassing: (1)
- Materiaal voor vlonders (7mm) is niet meer te krijgen. Dit hoeft nu verder niet uitgezocht te
worden door de technische commissie.
Het afschaffen van het anker wordt door de TC bij het Verbond aangevraagd. Verwachting is dat dit
per 2021 gaat plaatsvinden mits het Verbond akkoord gaat. De TC gaat nader onderzoeken wat is
beschreven over toepassing van epoxy verstevigingen.
Lustrum
Bas Boer heeft zich bereid verklaard het lustrum verder op te pakken.
7. vaststelling begroting
- Voorgesteld wordt de begroting mee te nemen in de volgende vergadering ALV over dit jaar.
8. Rondvraag
- Renate Hoekstra stelt voor de bonnetjes alleen digitaal op te slaan.
- Kees merkt op dat hij aanmaningen krijgt terwijl facturen wel betaald zijn. De
penningmeester zal dit verder onderzoeken.
- Bas-Jan: De klasse wordt gesierd door mensen die zich veel inzetten. Er zijn mensen die zich
echter nog veel meer inzetten en een buitengewone bijdragen leveren voor de klasse. BasJan doelt hier op Frans van Schellen. Bas-Jan vraagt de vergadering of Frans van Schellen als

erelid kan worden verkozen.
Frans verlaat voor stemming de vergadering. De vergadering stemt voor en gunt het Frans
van harte.
Frans dankt de aanwezige leden met de benoeming.

