
 
 
Verslag ALV NVW dd 24 mei 2015 

Aanwezig: 13 leden 
 

1. Opening 
Eric opent de vergadering om 17:15 en heet iedereen van harte welkom. 
 

2. Verslag ALV 13 februari 2015 
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

3. Verslag van de Kascommissie 
2014 is afgesloten met een positief resultaat. Ook het NK is met een positief resultaat 
georganiseerd. Jan de Jonge heeft nog een paar inhoudelijke vragen. De 
ledenvergadering gaat akkoord om na beantwoording van deze vragen het bestuur 
decharge te verlenen voor het seizoen 2014. 
 
Sebastiaan Grasstek stelt zich kandidaat om samen met Pieter Eliens zitting te nemen 
in de kascommissie voor 2015. 

 

4. Formal NK Slalom/Formula Windsurfing 2016 
De twee binnengekomen voorstellen worden besproken. 
1. Vast format op vaste weekenden 
2. Alleen een NK titel door de resultaten van Slalom en Course samen te voegen tot 
één overall resultaat. 
 

Alle voor- en nadelen worden uitgebreid besproken 
 
Voorgesteld wordt om het Wedstrijdsurfen aantrekkelijker te maken door het te 
gebruiken materiaal te beperken waardoor de kosten beperkt kunnen worden. In dit 
kader geven Marc de Jong en Teade de Jong zicht te willen inzetten voor de 
Starboard onedisign Slalom en met dit format het Wedstrijdsurfen aantrekkelijker te 
maken voor de jeugd. Zij zullen hiervoor contact opnemen met Fox Sports. 

 
 
Besloten wordt het format voor 2016 ongewijzigd te houden inclusief de Zilvervloot. 
 

5. Vraag Jan de Jonge over materieel 
Jan de Jonge stelt voor om nu het resultaat voor de wedstrijden positief is meer te 
investeren in wedstrijdmateriaal en derden tegen een kleine vergoeding te 

ondersteunen met wedstrijdmateriaal. 
 
Deze evenementen moeten voldoen aan de doelstellingen van de NVW zoals het 
bevorderen van het Wedstrijdsurfen in Nederland. 
 

6. Rondvraag 
 



Sebastiaan stelt zich beschikbaar voor de functie van secretaris. Dit wordt met 
goedkeuring van de ledenvergadering bevestigd. (aanvulling: dit heeft gevolgen voor 
de samenstelling van de kascommissie) 
 
 

7. Sluiting 
Eris sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn positieve inbreng. 


