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Contributie 2020
Beste leden,
De inning van contributie over 2020 en het eventuele kortingsabonnement op de
Spiegel der Zeilvaart gaat binnenkort weer plaatsvinden. De contributie blijft
gehandhaafd op € 25,00. Het kortingsabonnement op de Spiegel der Zeilvaart
bedraagt € 43,00.
Voor leden die een automatische incasso hebben afgegeven ( gelukkig is dat
de meerderheid), zal begin maart de afschrijving plaatsvinden.
Voor de overige leden zal in maart een digitale factuur verzonden worden.
Deze factuur zal wederom via Digitale Factuur jullie mailbox bereiken. Het is
dus belangrijk om de mailbox in de gaten te houden en bij wijziging van
emailadres de penningmeester (penningmeester@vsrp.nl) te informeren.
Vertrouwende op jullie medewerking groet ik,
Gerda Meijer
penningmeester VSRP

Op weg naar een nieuwe organisatie!
Het samenwerkingstraject met de SKVR verloopt voorspoedig.
Op de SKVR voorjaarsbijeenkomst van 18 januari in Vreeswijk was een
presentatie over waar we naartoe streven. De logica van de samensmelting van
VSRP en SKVR was voor een ieder duidelijk. Een zorg was wel hoe de sferen
van beide organisaties tot één konden worden gesmeed. Antwoorden uit de
zaal: 'door mee te doen met kleinschalige evenementen en daarmee elkaar
leren kennen en waarderen'.
De samensmelting van beide organisaties zal leiden tot een nieuwe naam:
VSRP als afkorting van de Vereniging Schipperskring Ronde en
Platbodemjachten.
Ook zullen de statuten van de VSRP moeten worden aangepast. Na die
statutenwijziging kan de SKVR opgeheven worden, de SKVR-donateurs lid
worden van de vernieuwde VSRP en een nieuw bestuur worden gekozen zodat
per 1 januari 2021 de nieuwe organisatie een feit is!
Op de Algemene Leden Vergadering (ALV) in Schoorl (14 maart 2020) zal de
statutenwijziging worden voorgesteld. Gelet op onze huidige statuten zal een
tweede vergadering nodig zijn. Die vindt plaats op 4 april te Lelystad.
De belangrijkste wijzigingen van de statuten betreffen:
Art. 2
De middelen om ons doel te bereiken, worden uitgebreid en verbreed. Reden:
de VSRP is een vereniging van stamboekwaardige, traditionele schepen en de
SKVR een aan een werf gelieerde stichting die het beheer en onderhoud van de
schepen belangrijk vindt.
Het in stand houden van het gebruik van onze schepen en tradities als varend
erfgoed worden dus toegevoegd.
Art.3
Een ieder die de doelstellingen onderschrijft, kan lid worden. Dus ook matrozen,
opstappers, mensen zonder boot, “between two ships” etc.
Nu is het lidmaatschap beperkt tot schippers met een schip dat opgenomen

is in het register van de SSRP.
De voorgestelde formulering wordt bijv. ook gebruikt in de statuten van de
Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB,
de klassieke bedrijfsvaartuigen vereniging).
Daarnaast worden de statuten aangepast aan de huidige juridische inzichten en
conform de eisen die gesteld worden aan de ANBI-status (Algemeen Nut
Beogende Instelling), waardoor schenkingen op een fiscaal vriendelijke wijze
kunnen worden gegeven. Dit is ook nodig om bij de opheffing van de SKVR
zonder fiscale consequenties het vermogen van de SKVR over te brengen naar
de VSRP.
Uitgebreide informatie over de statutenwijzing en andere aspecten van de fusie
krijgt u eind februari.
Ferdinand Martens
Voorzitter VSRP

Voorjaarsbijeenkomst én ALV 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). Eind februari worden de stukken voor deze vergadering op de
website gepubliceerd.
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 op de
Bataviawerf te Lelystad..

Meer nieuws over SAIL Amsterdam 2020
De mogelijkheid tot inschrijven is gesloten. Omdat er meer schepen zijn
aangemeld dan dat er ligplaatsen zijn, zal er een loting volgen. Het is dus
onvermijdelijk dat er een aantal schepen niet uitgenodigd kunnen worden. Een
aantal schepen zal op de reservelijst komen. Zij zullen alsnog uitgenodigd
worden in het geval er nog Varend Erfgoed schepen afvallen gedurende het
jaar. Iedereen die zich aangemeld heeft krijgt een bericht van het Kernteam
Varend Erfgoed SAIL.
Het is nu dus afwachten of je een afschrijving krijgt, een plek op de reservelijst
of een uitnodigingsbrief!
Voor zover nu bij ons bekend zullen er door de LVBHV (samen met de
FVEN) en het Kernteam Sail2020 Varend Erfgoed aanbrengtochten worden
georganiseerd. Houd voor meer informatie hun websites in de gaten.

Agenda 2020
Voorjaarsbijeenkomst VSRP-SKVR: zaterdag 14 maart 2020 te Schoorl
Extra ALV: 4 april 2020 te Lelystad
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: laatste zaterdag in oktober

Het bestuur:
Fer Martens
Bert Mechielsen
Gerda Meijer
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Marjan Hogenbirk

voorzitter
secretaris
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communicatie

Windstreek
Schuytevaer
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Vrouwe Ayn
De Brave Bison

