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Terugblik najaarsvergadering 16 november 2019
Graag nog even een terugblik op de najaarsvergadering van de VSRP in
Zwolle,de stad van de Blauwvingers. Veel van onze leden vonden de weg naar
deze mooie stad. Het verslag van de vergadering zal binnenkort te lezen zijn op
onze website.
Er is teruggekeken op diverse activiteiten in 2019 (o.a. Zwartsluis onder Zeil,

zomerbijeenkomst Hellevoetsluis, Jan Haringrace). En natuurlijk is er
vooruitgeblikt op de activiteiten in 2020. Ook de samenwerking met de SKVR
kwam aan bod. Om samen te gaan zullen de statuten moeten worden
aangepast. Daar hebben leden vragen over gesteld. Het bestuur heeft daarop
geantwoord en de adviezen vanuit de vergadering worden meegenomen. Over
de nieuwe statuten zal een besluit worden genomen in de komende
voorjaarsbijeenkomst. Verderop in deze nieuwsbrief lees je over deze
onderwerpen meer.
Het bestuur heeft op die dag afscheid genomen van Ralph Paap als vicevoorzitter. Fer heeft hem bedankt voor zijn vele werk op zowel voor- als
achtergrond. Ralph blijft natuurlijk lid van onze vereniging en op zijn eigen wijze
betrokken bij de VSRP.
Na een heerlijke lunch werd de middag voortgezet in drie groepen met een
rondwandeling door Zwolle. Veel verrassende plekjes waren er te zien zoals de
Sassenpoort en de boekhandel in een voormalige dominicaner kerk, de
Broerenkerk.
Deze drukbezochte, sfeervolle dag werd afgesloten met een ‘borrel met
hapjes’.

Samenwerking VSRP - SKVR

Tijdens de najaarsvergadering is de voortgang besproken van de diverse
werkgroepen m.b.t. de steeds nauwere samenwerking tussen VSRP en SKVR.
De stand van zaken zal met de SKVR donateurs worden besproken tijdens hun
nieuwjaarsbijeenkomst in Vreeswijk.
Afgesproken is dat de activiteiten van beide, financieel gezonde, organisaties
dit jaar voor elkaar opengesteld zullen worden. Zo kunnen we aan elkaars
activiteiten 'snuffelen'. Verder wordt er naar gestreefd om het beste van beide
organisaties te behouden. Dus het kortingsabonnement op de Spiegel der
Zeilvaart en de Loefbijter voor iedereen beschikbaar stellen. Naar
herkenbaarheid van beide organisaties in naam en logo wordt gestreefd. De
website van de VSRP wordt de gezamenlijke website. Een aspirant-lid account
wordt voor SKVR donateurs opgezet zodat ze meer van de website kunnen
zien.
Voor de nieuw op te richten vereniging worden nieuwe statuten gemaakt op
basis van de oude statuten. Er wordt ook gekeken of misschien alleen een
statutenwijziging mogelijk is zodat er geen nieuwe vereniging opgericht hoeft te
worden.
Eind januari gaan we weer verder.

Voorjaarsbijeenkomst zaterdag 14 maart 2020 (Vergadercentrum 'De
Blinkerd', Heereweg 150, 1871 EM Schoorl
Zowel voor VSRP-leden als voor SKVR-donateurs. De inschrijving is geopend
(zie website).
Tijdens deze vergadering zal er ook gestemd worden over de statuten
(doorstart VSRP). Het is belangrijk dat er zoveel mogelijk leden komen om het
quorum te halen om besluiten te nemen. Dus kom!
•

vanaf 10 uur inloop (koffie/thee/petitfour)

•

vergadering

•

uitgebreid lunchbuffet

•

lezing door Bertus Butter: roeitocht van Engeland naar Camperduin

•

film Styx: indrukwekkende solozeiltocht van Monaco naar Ascension

•

borrel aan zee op nieuw opgespoten strand (restaurant Luctor et
Emergo, Heereweg 407, 1871 GL Schoorl, strandopgang Camperduin)
tot 18.30 uur

•

facultatief: dinerbuffet in restaurant Honky Tonk (Duinvoetweg 11, 1871
EA Schoorl)

Mocht het quorum niet gehaald worden zal er een nieuwe vergadering
uitgeschreven worden. De datum daarvoor is zaterdag 4 april 2020.

SAIL Amsterdam 2020

Aanmelden kan tot 1 februari via de SSRP. Let op de criteria om
teleurstellingen te voorkomen. Na sluiting van de aanmeldingstermijn ontvang
je een uitnodiging van SAIL 2020 en is je inschrijving definitief. Bij te veel
inschrijvingen zal er geloot worden.

De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) is de koepel van 16
behoudsorganisaties (o.a. de SSRP en de LVBHB) en de

scheepvaartmusea. De FVEN coördineert en stimuleert activiteiten die van
belang zijn voor het varend erfgoed. Zo ook de deelname aan SAIL door het
Varend Erfgoed.
De behoudsorganisaties zélf organiseren aanbrengtochten en havenindelingen
(in ons geval is dat de SSRP). SAIL-gangers krijgen daarover alle informatie via
de SSRP, FVEN en/of Sail Amsterdam.

Gezocht:
•

Het foto-album dat hoort bij de Dordrecht wisselprijs voor het
mooiste eskader bij het admiraalzeilen. De prijs is voor de laatste maal
uitgereikt tijdens de zomerbijeenkomst in Giethoorn.
De wisselprijs is netjes aan het bestuur teruggegeven voor de
zomerbijeenkomst in Hellevoetsluis. Het bijbehorende fotoalbum is in
Giethoorn door Ralph aan een VSRP-lid gegeven maar niet terecht
gekomen bij het winnende eskader! Dus wie-o-wie heeft ergens een dik
foto-album liggen met daarin foto's en verhalen van de winnende
eskaders tot het jaar 2018 (Giethoorn).

•

De jeugdbeker. Dit is echt een enorme zilveren beker die als wisselprijs
voor de jeugd werd uitgedeeld. Deze beker is helaas al jaren niet meer
gezien. Maar misschien ligt de beker ergens op een zolder te verstoffen

.....

Agenda 2020
Voorjaarsvergadering VSRP-SKVR: Zaterdag 14 maart 2020 te Schoorl
(mogelijk extra vergaderdatum 4 april 2020 ivm statutenwijziging)
Hemelvaartweekend SKVR Midden-Nederland: 21 - 24 mei rond Amsterdam
Startweekend SKVR Noord: 6 - 7 juni
Lustrumreünie SSRP: 11 - 12 juli 2020 te Langweer
Zomerreünie VSRP 2020 : 30 juli – 2 augustus 2020 te Terherne
Sail Amsterdam 2020 : 12 - 16 augustus 2020 te Amsterdam
Najaarsactiviteit SKVR: 3e zaterdag in oktober
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