
NOTULEN  ALV  22.10.2017   te Almere 
 

Aanvang: 17:15 

 

1. Opening 

Afwezig: Maurice van Grasstek; Robbert-Jan van Velzen 

Aanwezig: 13 leden + bestuursleden; Voorzitter Eric Kling en Secretaris Sebastiaan van 

Grasstek 

 

2. Mededeling bestuur 

Doordat er nog steeds een vacature openstaat voor penningmeester, is het huidige bestuur 

belast met extra taken. Er wordt akkoord gegeven om Lara Overwater te vragen aan te treden 

als penningmeester. 

 

3. Goedkeuring notulen 

De notulen van de voorgaande ALV op 03-12-2016 worden met kleine correctie goedgekeurd. 

 

4. Financieel 

a) 2015 Kascommissie: Gerrit de Jong en Leonard Franken;  

Gerrit: Bestuur heeft de schoenendoos met administratie welke overbleef na weggaan 

penningmeester knap opgelost. Alle vragen zijn beantwoord.  

Leonard: Opmerking; Reserves moeten nog aan een doel worden toegewezen 

De vergadering verleend het bestuur decharge, in lijn met het advies van de 

kascommissie. 

 

      b)   2016 Kascommissie: Leonard Franken en Ingmar Daldor; Opmerkingen van de 

commissie: In 2016 is op dezelfde manier verder gewerkt. Het eigen vermogen mits als 

reservering opgenomen, is gunstig bij subsidie aanvragen.   

Er wordt door de leden gevraagd wat de status is ten aanzien van de achterstand van het 

incasseren van de contributie. De voorzitter antwoord dat 2016 is geïncasseerd, en 2017 

aankomende weken zal volgen.  Op de wanbetalers van 2016 komen we verderop in de 

vergadering terug met een voorstel tot royement.  

De leden verlenen na antwoord op de vragen, in lijn met het advies van de kascommissie, 

decharge aan het bestuur. 

 

c) Ingmar Daldorf + vacature: 

 

d) Het voorlopig financieel overzicht van 2017 wordt getoond.  

Discussie over de afdrachten per klasse aan de IWA. De RS:X is de duurste afdracht, en daar 

varen maar 2 van onze leden in. Besloten wordt te proberen de afdracht van de RS:X weer bij 

het Watersportverbond onder te brengen. 

 

e) Wanbetalers; totaal 8 leden; genoemd met naam in de vergadering. Totaal EUR 723,- aan 

openstaande contributies. De vergadering gaat akkoord met een royement van de leden. De 



secretaris zal zorgen dat naast afmelding als lid, er een registratie komt dat deze leden zijn 

geroyeerd wegens wanbetaling. Mochten ze ooit terugkomen dan moeten eerst de oude 

rekeningen voldaan worden. 

 

f) Begroting 2018 wordt getoond. 

  De volgende verbeterpunten worden door de leden aangedragen: 

- Inzicht krijgen in kosten/baten van de boot 

- Exposure voor de NVW krijgen; ideeën aan het eind bij de rondvraag 

- er moet een lijst van materialen van de NVW komen 

De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd. 

 

5  Verslag van de secretaris over 2017 

Het ledenaantal ligt rond de 135. Hier zullen de royementen nog vanaf gaan. Het ledenaantal 

loopt licht terug, mede door de inhaalslag met de contributie is er een verhoogd aantal leden dat 

zich realiseert eigenlijk op te willen zeggen. 

Het ledenaantal onder de Freestyle en Wave surfers is miniem. We moeten een manier vinden 

om ook deze groepen aan ons te binden. 

Daarnaast is het zaak dat er weer meer jeugdsurfers lid worden. 

 

6 Wedstrijden 

Er wordt verslag gedaan van de gevaren wedstrijden in 2017: 

 

Bic Techno 

In 2017 was er geen NK Bic Techno meer op de DYR. De groep die nu Bic Techno vaart 

is nog niet klaar voor een Regatta van dat formaat. 

M. de Jong en E. de Geus in notelen wel als NL Kampioen, officieel geen titel. 

Aandachtspunt voor volgend jaar om de titels beter te formuleren / verdelen. 

 

Salom 

De ervaringen met de werkgroep SLALOM worden besproken. Belangrijkste issues zijn: 

Geen materiaal beperkingen en ‘no rules’ . Er zijn zowel positieve als negatieve 

ervaringen.  Optie is om de wedstrijdleider de mogelijkheid te geven te 

waarschuwen/straffen.   

De volgende commentaren worden in de discussie naar voren gebracht: 

- Te weinig exposure op de kant, mede daardoor ook weinig publiek. 

- Deelnemers missen de vlaggen op de kant bij de nieuwe opzet. 

- Er zijn geen protesten geweest onder de nieuwe opzet. Daarentegen is er in de 4 

jaar ervoor met de oude opzet slechts 1 protest geweest. 

- De locatie moet ‘makkelijker’ zijn, zodat de instroom van nieuwe deelnemers op 

het NK bevorderd wordt. Scheveningen is te moeilijk voor velen. 

- De werkgroep geeft aan te hebben geleerd van de lange voorbereidingstijd 

benodigd voor het opzetten van de evenementen en onderkent het belang van 

betere communicatie naar de deelnemers. Er wordt besloten voor aankomend 

jaar eerder te beginnen met de voorbereidingen. 



 

Wave 

Bij de WAVE is er slechts 1x op afroep kunnen varen. Totaal ongeveer 30 deelnemers. 

Ook hier is er meer exposure nodig op de kant tijdens het evenement. 

 

Freestyle 

Het NK was op Dam-X. Helaas was er weinig wind, en ook waren er weinig deelnemers. 

Voordeel was dat de kosten beperkt waren i.v.m. het samen organiseren met Dam-X. 

 

Formula Windsurfing en Raceboard 

Hebben samen twee evenementen gevaren. Aalsmeer kende een hoge opkomst, en 

Almere wat minder. Waarschijnlijk door de storm die op de dag van Almere stond. 

Organisatorisch zijn er weinig nieuwe gezichten, de klasses oriënteren zich om samen 

met nog meer andere klasses samen te gaan werken. 

 

RS:X 

Het NK ging niet door i.v.m. te weinig aanmeldingen. 

 

Speed 

Twan had het erg druk, en kon geen hulp vinden. Daardoor is er in 2017 geen Speed NK 

geweest. Misschien in 2018 wel weer? Misschien via een online ranking? 

 

 

Plannen voor 2018: 

Slalom: Werkgroepmodel blijft, werkgroep verversen met nieuwe leden. Maximaal 6 

leden. 

Wave: Gaat door als voorheen. 

Freestyle: Gaat weer op Dam-X plaatsvinden 

FW:  Gaat in gesprek met werkgroep slalom over eventuele samenwerking 2018 

RB: Interne discussie, samen met FW beviel. Maar misschien samen met BT, en RS:X ? 

Speed: in 2018 proberen weer een NK op te zetten 

 

FOIL:  Wordt besloten dit aan de werkgroepen te laten. Om al dan niet een Foil discipline op 

hun klasse wedstrijden te introduceren. De internationale ontwikkelingen in de gaten houden.  

 

7. Trainingen 

Vooral in regio zuid wordt nog veel getraind. 

RJ van Velzen is 1x naar Texel geweest t.b.v. een slalom training als voorbereiding op het WK. 

Er wordt door de Bic Techno’s  op het RTC in Almere getraind. 

 

8)  Bestuursverkiezing 

De positie van penningmeester is nog steeds vacant. Vanuit de leden geen vrijwilliger. 

Er wordt geopperd om Lara Overwater (niet aanwezig) te vragen als penningmeester. 

 



9) Rondvraag: 

 

- Voldoet de contributie nog?  Nu geen directe aanleiding voor verhoging. Bestuur zal zich 

aankomend jaar verdiepen in de nieuwe kosten/baten verwachtingen, en eventueel een 

voorstel voor contributie aanpassing op de volgende vergadering inbrengen. 

- Besluit om de ledenlijst per 2018 online op de website te gaan publiceren. 

- Wie beslist welke klasses samen een event organiseren? De betrokken werkgroepen 

- Wie heeft inkomsten uit events? De organisator 

- Mag iedereen bids insturen? Ja, mits ze voldoen aan de eisen van de werkgroep mag 

elke vereniging of organisatie of bedrijf een bid doen. 

- De mogelijkheid om te antwoorden/discussiëren op de Facebookpagina moet 

verdwijnen. 

- De vergadering gaat akkoord met het vragen van Grant Rhodes (Wave) om toe te 

treden tot het bestuur als social media specialist. 

- NVW moet zich proberen meer als landelijk orgaan te gedragen. De werkgroepen 

beginnen te werken. Deze zouden op lokaal niveau moeten kunnen acteren. 

 

Potentiële doelen waar het eigen vermogen voor kan worden aangewend of gereserveerd: 

- Ondersteunen van surf gerelateerde organisaties 

- geluidsinstallatie / portofoon/marifoon set. 

- track trace apparatuur voor deelnemers 

- nieuwe boot 

- social media reclame 

- surfkar met materiaal om op tour te gaan en kennis te laten maken met wedstrijden 

- scouting van jeugd 

- jeugd trainer / jeugd coach 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 19:30u.  


