
Notulen jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Terschellinger
Strandzeilvereniging zaterdag 7 augustus 2021 in ons prachtige clubhuis

● Aanwezig bestuur: Floor Lagerweij (vz), Kees van Biert (pm), Dorien Korsten (secr),
Mirjam Pals (activiteiten comm), Edo de Bakker (materialen comm), Hans Blanken
(opleiding comm)

● Met kennisgeving afwezig bestuur: Chris Miedema (sponsor comm)

● Aanwezige leden: Robert Juffermans, Paulien de Bakker, Hans Schuttenbeld, Arjan
Berkhuysen, Menno Swier, Jeroen van Abswoude en Aidan van Biert

● Leden met kennisgeving afwezig: René de Groot , Gert Jan Hageman, André Brink,
Sophie Brinkhorst, Martijn Winnen, David de Rooij, Wijbrand van Delft, Jan Bouma,
Hendrik Zwetsloot, Peter Reitsma, Stephan Valk, Edward Ferguson, Iwan van der
Werf, Klaas-Jan Koppers, Wouter Pleijsier, Laura en Peter Kroon, Lodewijk Smit
Jongbloed, Ad Pleij, Annelies Heutink, Douwe Broekens.

Agenda ALV:

1. Opening en welkom door de voorzitter
2. Ingekomen stukken
3. Financieel jaarverslag 2020 gepresenteerd door de penningmeester

a. Samenstellen kascommissie
b. Verlenen (hopelijk) van decharge bestuur

4. Stand van zaken van de commissies, door:
a. Materialen commissaris
b. Evenementen commissaris
c. Opleiding- en wedstrijdcommissaris
d. Sponsor commissaris

5. Wat er verder ter tafel komt
6. Rondvraag

Ad 1. Opening
Voorzitter heet iedereen welkom. Er wordt een minuut stilte in acht genomen ter
nagedachtenis aan Mees Berkhuysen. Vz vertelt over de op te richten Mees Berkhuysen
bokaal, deze wordt in het leven geroepen voor diegene die het beste op twee wielen kan
rijden.

Vz maakt excuses dat er niet elk jaar een ALV is gehouden. Vanaf nu zal elk jaar in juli/aug
een BBQ gehouden worden waar de ALV voorafgaand aan gehouden zal worden.

De club bestaat in jan 2021 30 jaar. Dit is niet echt gevierd. In november zal er een 100 km
race gehouden worden naast de EK. Wel met het dertigjarig bestaan als achterliggende
reden.



Bestuursleden treden volgens de statuten per jaar af. Alle bestuursleden stellen zich weer
beschikbaar. De Vz bedankt alle leden voor hun inzet in de afgelopen tijd. Toch is het zeer
terecht dat hij twee mensen extra bedankt. Te weten; Guido Hogerheyde wordt door de vz
bedankt voor zijn werkzaamheden aan de energievoorziening aan het clubhuis. Edo de
Bakker wordt oprecht bedankt voor al zijn inzet, onder andere aan zijn werkzaamheden aan
de club wagens en alle techniek.

Vz geeft aan dat de club inmiddels behoorlijk groot geworden, inmiddels zijn er 140 leden.
Het clubhuis is inmiddels af en in goede staat. Het wagenpark groeit ook. Toch is er de
behoefte om e.e.a. wat meer te professionaliseren.

Kees geeft aan dat het bestuur de mogelijkheden heeft om een stagiair een stage onderzoek
te laten doen om met voorstellen en ideeën te komen. Ook is er behoefte om meer jeugd
aan te trekken.
Er ontstaat een discussie om te kijken wat we kunnen doen met het clubhuis, dat inmiddels
een waarde van 75 K heeft. Het bestuur krijgt van de vergadering het akkoord om een
student hier een (afstudeer) studie naar te laten doen.

Ad 2  Ingekomen stukken
Die zijn er niet

Ad 3 penningmeester.
Kees van Biert zet de totstandkoming van de financiële jaarstukken uiteen. Het is een zeer
overzichtelijke jaarrekening; er zijn dan ook geen vragen. Veel dank aan de opsteller Anneke
de Hek van administratiekantoor de Hek. Zij heeft dit als sponsoring aan de club opgesteld.

Benoeming kascommissie:
Jeroen van Abswoude  en Robert Juffermans worden kascommissie

Ad 4 Stavaza – Materialencommissie:
Edo de Bakker geeft aan dat alle wagens van nieuwe banden zijn voorzien.  Het melden van
schades gaat goed. Er wordt gesproken over een simpel en doeltreffend online
boekingssysteem van de wagens. Hans Schuttenbeld biedt aan om een analyse van de
mogelijkheden te maken.

Evenementencommissie:
Mirjam geeft aan dat er  ivm corona niet zoveel evenementen gehouden zijn. In november
vrijdag-zaterdag en zondag 12, 13 en 14 november is de EUro Trophy en 100 KM bij ons op
Terschelling. Op maandag 15 november gaan er een aantal blokarts ook een race rijden.
Floor zet het EK uiteen, zie website.

Opleiding en wedstrijdcommissaris:
Ook Hans Blanken vertelt over de wedstrijd in november. Er wordt 40 euro aan startgeld
gevraagd. Er worden 50 deelnemers verwacht.  Er zijn veel vrijwilligers nodig bij deze
wedstrijden.



Sponsorcommissie:
Chris Miedema is afwezig.
Er is behoefte aan een tweede biplace. Tweezitter is enorm leuk om te zeilen. Deze kosten
6500,-- een miniclub is 3500,--
Daarnaast is er nog sponsoring nodig voor de wedstrijden in november. Dorien verzoekt een
ieder na te denken of hij/zij sponsormogelijkheden ziet. Robert Juffermans heeft nog wat
vragen over kledingsponsoring en zal kijken of hij nog wat kan betekenen. Mochten leden
mogelijkheden zien, dan kunnen ze zich wenden tot Chris.

Rondvraag:

Jeroen geeft aan dat het wel leuk zou zijn dat er tijdens de wedstrijden zoals de EK er
herkenbaarheid is voor/van leden, bv truien of jassen vanuit de organisatie. In het verleden
was dat zo. Vz geeft aan dat we dat het bestuur zich hierover zal buigen.

Menno geeft aan dat er meer awareness van en over strandzeilen zou moeten komen,
bijvoorbeeld voor schooljeugd. Er is best interesse, de sport is leuk. Of bijvoorbeeld een
strandzeilclinic. Er komt aan de orde dat sommige kinderen strandzeilen eng vinden. Robert
geeft aan dat er mogelijkheden zijn met elastiek in plaats van een schoot.

Er wordt gesproken over meer side activiteiten bij de wedstrijden. Ook zou het mooi zijn dat
er ook onderlinge wedstrijden zijn. Dan ontstaat er een discussie dat dat best mooie en
goede initiatieven zijn, maar dat dat erg afhankelijk is van de inzet van vrijwilligers en die zijn
lastig te vinden.

Paulien geeft aan dat het goed zou zijn om de scholen te benaderen. Bovenbouw van het
basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Clinics houden in het onderwijs. Iedereen reageert
enthousiast, maar ook dit is weer een kwestie van inzet vrijwilligers.

Floor geeft aan dat de vereniging een verzekering heeft voor ongelukken en
bestuursaansprakelijkheid.

De vz sluit om 17.16 uur de vergadering. Daarna was er een reuze gezellige BBQ, met dank
aan Mirjam voor het organiseren.


