VSRP Vrienden van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten
Verslag van de digitale Algemene Ledenvergadering VSRP, 12 december 2020, 13:00
uur (vastgesteld d.d. 4-9-2021).
Deelnemers:

Lau Boeljon, Harrie van Dijk, Jan Duijndam, IJsbrand Dijkstra, Roel Fiolet, Joost
Geise, André Hoogervorst, Jan de Jong, Paul Konings, Willem Kooijman, Bert
Mechielsen, Harry van Os, Hans Ossendrijver, Koen Ottjes, Henny van
Peperstraten, Maarten van der Post, Jan Jaap van Putten, Frank Renes, Nienke
Rijnders, Bob van Schaik, Dirk van Schieveen, Joop Schuurman, Noud Smelt,
Niek Sonneveld, Joke Spannenburg, Maaike Steenstra, Frank Teurlings, Peter
Vernout.
Machtigingen: 3
Bestuur:
Fer Martens (voorzitter), Gerda Meijer (penningmeester), Frans Stam
(evenementen) en Marjan Hogenbirk (secretaris/communicatie)
Afmeldingen: Christine en Peter Groeneveld, Herman Troost, Ineke Verkaaik

1. Opening, vaststellen van het quorum en vaststellen agenda
De voorzitter opent de algemene ledenvergadering (ALV) en heet de deelnemers welkom.
Frans Stam en André Hoogervorst hebben de kantine van installatiebedrijf Stam en Stam te
Schoorl omgetoverd tot een heuse ‘TV-kantine’ (mét digitale ondersteuning door Perry Stam),
coronaproof met schermen tussen de bestuursleden. Dat was veel werk. Waarvoor onze
hartelijke dank! Het is nog een beetje onwennig om deze vergadering digitaal te houden.
Microfoons worden getest, de verbinding is niet overal even stabiel maar door het beeld te
verversen of opnieuw in te loggen blijft iedereen aangehaakt. Aldoende leert men.
Alle leden zijn uitgenodigd om deel te nemen aan deze digitale vergadering. Daarvan hebben
zich 40 leden van te voren opgegeven. Op 12 december hebben er uiteindelijk 30 leden
ingelogd. Daarnaast zijn er 3 machtigingen afgegeven. Totaal dus 33 stemmen. Het
ste
benodigde quorum van 29 stemgerechtigden (1/20 deel van 576 leden) is daarmee behaald
zodat kan worden vastgesteld dat deze vergadering rechtsgeldige besluiten mag nemen.
Er zijn geen punten die aan de agenda moeten worden toegevoegd.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
De voorzitter kijkt kort terug op het afgelopen jaar waarin de meeste evenementen en
activiteiten werden afgelast. Daardoor was het helaas minder goed mogelijk om elkaar te
ontmoeten en de onderlinge band te versterken.
Er zijn verder geen ingekomen stukken voor deze vergadering binnen gekomen.
Helaas zijn er wel berichten van overlijden ontvangen van dhr Cremers, dhr. De Groot en mw.
Van der Post. De voorzitter herdenkt onze leden en er wordt een moment van stilte gehouden.
De corona-noodwet geeft besturen van verenigingen de ruimte om de verplichte ALV uit te
stellen en/of digitaal te organiseren. Het bestuur vraagt de vergadering daarom goedkeuring
voor het uitstellen van de voorjaars-ALV naar vandaag en om deze digitaal te laten plaats
vinden. Deze gang van zaken keurden 29 stemgerechtigden goed.

3. Conceptverslag Algemene Ledenvergadering d.d. 16 november 2019 in Zwolle
Er zijn geen op- of aanmerkingen op dit verslag. Met dank aan de secretaris Bert Mechielsen
wordt het verslag vastgesteld.

4. Jaarverslag 2019
Het jaarverslag was ter informatie aan de vergaderstukken toegevoegd. Joop Schuurman
stelde de vraag of het jaarverslag voortaan in de Loefbijter wordt opgenomen. Het is zeker de
bedoeling dat dit (deels) daarin terecht komt, maar dat zal eerst besproken worden met de
redactie van de Loefbijter. Het jaarverslag over 2020 zal nog in de huidige vorm worden
gepubliceerd.

5. Jaarrekening 2019 + toelichting (zie jaarverslag, blz. 18)
Verslag kascommissie over jaarrekening 2019 (zie jaarverslag, blz. 21)
Het negatieve resultaat over 2019 (€ 2565,-) is conform de begroting geweest. Het eigen

vermogen is hierdoor minder geworden.
Peter Vernout en Koen Otjes hebben als kascontrolecommissie de stukken met de
penningmeester doorgenomen en daarvan verslag gedaan. Zij adviseren hierin om de
voorfinanciering van het abonnement op de Spiegel der Zeilvaart voor VSRP-leden en de
administratieve last daarvan terug te leggen bij de Spiegel der Zeilvaart zelf. Het beoogde
gesprek heeft, mede door de corona-perikelen, nog niet plaats gevonden. De op handen
zijnde fusie met de SKVR maakt de noodzaak van zo’n gesprek ook groter. Zodra daar de
gelegenheid voor is zal dit gesprek gaan plaats vinden.
De penningmeester bedankt beide heren nogmaals voor de grondige wijze waarop de
financiele administratie is gecontroleerd.
De vergadering keurt de jaarrekening 2019 goed en verleent unaniem (33 stemgerechtigden)
het bestuur decharge voor het gevoerde beleid. Met grote dank voor de inspanningen van de
penningmeester!

6. Benoeming kascommissie 2020
Zowel Peter Vernout als Koen Otjes zullen nog een jaar in de kascontrolecommissie blijven
zitten. Naar aanleiding van de oproep voor een reservelid melden zich drie kandidaten aan:
Paul Konings, Henny van Peperstraten en Harry van Os.

7. Verwachte realisatie 2020 (zie jaarverslag, blz. 20)
De begroting van 2020 laat een negatief bedrag zien. Echter ook hier beinvloedt Corona ons
uitgavenpatroon. Veel van onze activiteiten zijn niet uitgevoerd. Bovendien is de Loefbijter in
2020 minder toegestuurd aan de VSRP-leden als gedacht. Zodoende zullen we eindigen met
een bescheiden positief resultaat. Hierin is een reservering in opgenomen voor de kosten
rondom de fusie (o.a. nog te ontvangen notariskosten).

8. Voorstel contributieverhoging 2021
Het bestuur stelt voor om de jaarlijkse contributie te verhogen van € 25,- naar € 27,50.
Redenen zijn dat de contributie al enige jaren niet verhoogd is (inflatiecorrectie), een
harmonisatie doorvoeren met het tarief bij de SKVR en de toezending van de Loefbijter. Met
de Loefbijter worden ook leden bereikt die we anders nooit bij activiteiten zien. Hierin kunnen
we het verenigingsnieuws nog meer delen, een bindend effect dus. Met 31 stemmen wordt dit
voorstel aangenomen.

9. Voortgang fusie SKVR – VSRP
Alle VSRP-leden en SKVR-donateurs hebben nr 4 van de Loefbijter ontvangen waarin er
aandacht is voor de gezamenlijke ambities van de SKVR en de VSRP. Het is de bedoeling dat
dit blad het lijfblad wordt van u, de leden van de toekomstige Vereniging Schipperskring
Ronde en Platbodemjachten (VSRP). De benodigde statutenwijziging is een onderwerp wat in
een fysieke vergadering zal worden behandeld, niet digitaal. Hopelijk uiterlijk in juni 2021.
Zodra het mogelijk is willen we met het bestuur van de SKVR om tafel gaan zitten om
practische zaken af te spreken (Loefbijter, jaarprogramma). Wij mijden in 2021 het
organiseren van grootse bijeenkomsten en kiezen voor kleinschalige activiteiten die makkelijk
aan te passen/te verplaatsen zijn.
De op handen zijnde fusie en statutenwijziging heeft tot intensieve gesprekken geleid met de
SSRP. Met als doel een betere samenwerking in de rond- en platbodemwereld. Een groot
deel van de SKVR-schepen zijn wel stamboekwaardig maar staan nog niet ingeschreven.
Naar een handige oplossing wordt gezocht. Maar ook deelname aan evenementen onder de
vlag van de FVEN worden besproken. Of aandacht voor een regeling voor schepen die net
niet aan de stamboekeisen voldoen (zoals wedstrijdskutjes en schepen die gebouwd zijn van
gelijmd hout). De besturen staan er positief in.
Frank Renes vraagt naar het voorstel voor de statutenwijziging. Dat is hetzelfde als het
voorstel dat bij de stukken voor de ALV van 14 maart 2020 zat. Die zijn niet veranderd.

10. Samenstelling bestuur
Gedurende het afgelopen jaar zijn er 3 vacatures ontstaan:
Tijdens de ALV in Zwolle hebben we afscheid genomen van onze vice-voorzitter Ralph Paap.
Afgelopen voorjaar heeft Bert Mechielsen, onze secretaris, wegens gezondheidsredenen zijn
functie neer moeten leggen. Het officiele afscheid zal op een ander moment plaats vinden.
Marjan Hogenbirk is hem opgevolgd waardoor er een vacature bestuurslid communicatie is
ontstaan.
Bovendien heeft Frans Stam, bestuurslid evenementen, aangegeven te stoppen na de
volgende bijeenkomst in het voorjaar van 2021. Dan loopt zijn termijn af. Gelukkig heeft Jan

Duijndam zich aangemeld om zijn functie over te nemen. De komende vergaderingen zal hij
mee gaan draaien en in de voorjaarsvergadering wordt hij dan benoemd.
Tijdens de vergadering meldt Joop Schuurman zich aan en ook Peter Vernout wil erover
nadenken. Er zullen binnenkort gesprekken gevoerd gaan worden met de kandidaten. Super!

11. Concept programma 2021 (onder voorbehoud corona-maatregelen)
Frans geeft aan dat hij in 2020 door de coronapandemie de extra portefeuille ´Afzeggingen´
heeft toegevoegd gekregen aan zijn takenlijst: ALV 14 maart te Schoorl en de zomerreunie in
Terherne werden afgezegd, net zoals de najaarsvergadering in Den Helder.
Voor 2021 zijn er wel voorbereidingen voor (externe) evenementen zoals ‘Zwartsluis onder
Zeil’ (Jan Duijndam) en de Naardense Vaardagen. Harry van Os zal ons op de hoogte houden
van de festiviteiten rondom Gouda 750 jaar.
Verder zijn we welkom voor een zomerreunie in Zeewolde en is er een idee om vanuit
Amsterdam naar Alkmaar te zeilen en daar wat te doen. Daar zijn echter nog geen duidelijke
afspraken of een planning over gemaakt.
Wel ligt er een intentieverklaring met het bestuur van Sail Harlingen 2022. De activiteiten voor
2021 vanuit de SKVR komen in de eerstvolgende Loefbijter te staan. Geleidelijk zullen onze
evenementen in elkaar gaan overvloeien.
12. Rondvraag en sluiting
André Hoogervorst (webmaster) meldt dat de foto’s van 2020 op de website staan (o.a. K2Ktour en afsluiting zomerseizoen in Woudsend).
Bert Mechielsen vindt het jammer dat hij vroegtijdig moest afhaken. Dat vindt het bestuur ook!
Harry van Os had een vraag over de aanmelding bij het secretariaat van een nieuw lid
(lidmaatschap voor 1 jaar als cadeau). Die vraag is doorgestuurd naar de penningmeester.
Nieuwe leden kunnen zich altijd via de website opgeven. Hoe dat gaat bij een cadeauabonnement is een vraag die buiten de vergadering zal worden afgehandeld.
Na iedereen bedankt te hebben voor ieders aanwezigheid, hopende iedereen weer gezond en
wel te zien bij een evenement in 2021, sluit voorzitter af met een passende tekst van
cabaretgroep Purper:
Je moet zeilen op de wind van vandaag
De wind van gisteren helpt je niet vooruit
De wind van morgen blijft misschien wel uit
Je moet zeilen op de wind van vandaag

