Dutch J22 Class Association
Algemene Leden Vergadering
18 maart 2018
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Opening
Vaststelling agenda ALV 2018
Vaststelling notulen maart 2017
Bestuur
WK 2017 nabeschouwing
Beleid 2018
Wedstrijdkalender 2018
Financieel overzicht 2017
Begroting 2018
W.V.T.T.K.
Rondvraag
Afsluiting

13. Yearranking

3. Notulen 18 maart 2017
Aanvang vergadering: 16:30
Aanwezig: 33 leden exclusief bestuur
Aanwezig bestuur: Rosemarijn Verdoorn, Bram de Vries, Liselotte Verdoorn
Sheets met onderwerpen uitgedeeld aan de aanwezige leden.
Vaststellen agenda
Vaststelling notulen maart 2016
Bestuur
Wedstrijdkalender 2017
WK 2017
Financieel overzicht 2016
W.V.T.T.K.
Rondvraag
Afsluiting ALV
Yearranking
Notulen 13 maart 2016
Door alle notulen heen gelopen, deze zijn goedgekeurd.
Bestuur
Zelfde samenstelling als vorig jaar, 2 WK commissie leden toegevoegd.
Wedstrijdkalender 2017
Door alle wedstrijden heengelopen. In welk weekend het ONK plaats zal vinden is nog onduidelijk. We kunnen aansluiten bij de Zuiderzeeweek in
Hoorn, zoals we afgelopen 2 jaar hebben gedaan, of weer aansluiten bij Medemblik, als dat mogelijk is. Rondvraag onder de leden. Voorkeur voor
Medemblik, onder andere wegens het mixen met andere klassen. Wij gaan hier achteraan en zullen zo snel mogelijk een beslissing nemen en de
datum definitief vaststellen.
Toevoeging uit de zaal: boterletter (weekend in december). Wedstrijd rond de boeien, wellicht een leuke seizoen afsluiting.
WK 2017
Bespreking van het WK. Het programma en hoe de organisatie verloopt.
Al verschillende nationaliteiten hebben zich ingeschreven, wat ook goed is voor het behoud van WK status. Verschillende buitenlandse teams
hebben al een charter geregeld via o.a. Duitsland. De klasseboot is ook nog beschikbaar. De klasseboot zal zo lang mogelijk voor buitenlandse
teams gereserveerd worden. Mocht dat niet lukken, dan zal ongeveer een maand voor het WK de boot ook voor Nederlandse teams beschikbaar
gesteld worden.

3. Notulen 18 maart 2017 (vervolg)
Van NSR organisatie begrepen dat budget nog niet helemaal rond is. Wij hebben een maximum vastgesteld voor het inschrijfgeld. Mocht dat niet
lukken, dan vangt de klasse dit op.
Tijdens het WK zal ook uitgebreid worden gewogen/gemeten. Inventaris, bemanningsgewicht en bootgewicht. Het bemanningsgewicht zal
gedurende het gehele evenement gecheckt kunnen worden.
Vanuit de zaal: is er ook trainingsmogelijkheid? Daar zijn wij wel mee bezig. Wij proberen iets dergelijks een weekend voor het WK te plannen. Wij
hebben hierover contact met de organisatie van het WK.
Idee: varen met gopro’s zodat hier achteraf een filmpje mee kunnen maken. Neergelegd bij de leden. Aan leden voorgelegd dat als je een gopro
hebt, en het leuk vindt om deze af en toe aan te zetten en beelden aan bestuur te geven, dit bij het bestuur te melden. Ook aan de zaal
voorgelegd of er leden zijn die iemand kent met een drone.
Idee vanuit de zaal: Amerikaans concept: ask the expert. Bij elkaar komen na afloop van de wedstrijd, en te bespreken wat er is gebeurt. Iemand
die aangeeft dit of dat gezien te hebben. Nic Bol biedt aan te helpen met het opzetten hiervan.
Walteam: de wk commissie. Verzoek om mensen hiervoor in te schakelen, bijvoorbeeld vanuit de studentenverenigingen.
Ruimte om een borrel te sponsoren. Bij interesse, melden bij het bestuur.
Financieel overzicht
Het financiële overzicht 2016 is besproken en goedgekeurd.
Kascontrole is uitgevoerd door Marc Bolier.
Begroting 2017 besproken.
Vraag uit zaal: wat als er veel meer teams inschrijven voor het WK? Dan kunnen we dat opvangen vanuit de klasse.
Check Bram: kosten website.
Er zijn nog 8 teams die geen ledencontributie hebben betaald over seizoen 2016. Bram gaat hier nog actief achteraan.
Afgelopen jaar rekening gehouden met verkoop klasseboot, maar is uiteindelijk niet verkocht. Wel enige huurinkomsten.
Rondvraag
Vraag: beleid budget J22 klasse, hoeveel willen we op de bankrekening houden? Dan kunnen we bedenken wat we met de rest van het geld
willen doen.
Meer geld uitgeven aan J22 trainingen.
Meer geld uitgeven aan WK, bijvoorbeeld een drone en een mooie film als aandenken WK.
Geld wel zo uitgeven, dat een groot deel van de leden hier van kan profiteren.
Goed om te investeren in o.a. kennis, om het niveau omhoog te krijgen en de klasse nog weer populairder te maken. Bijvoorbeeld ook coaches
tijdens de wedstrijden.
Sluiting vergadering: 17:20 uur.
Afsluiting met uitreiking yearranking.

4. Bestuur
Nederlandse Klassenorganisatie
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Trainingen

Rosemarijn Verdoorn
Bram de Vries
Liselotte Verdoorn
Stijn Seuren

Kascommissie
Klassemeter

Jan Jacob Korpershoek

WK commissie
WK commissie

Lora Strack van Schijndel
Arianne van de Loosdrecht

Algemeen contact: bestuur@j22.nl
www.facebook.com/DJ22CA
www.j22.nl
Internationale klassenorganisatie
Chris & Julie Howell
www.j22.org

5. WK 2017
Financieel resultaat
Successen en Lessen

Samenwerking met organiserende partij
Film en foto’s

Promotie

J22 Worlds website
J22 WK shirt

Training vooraf

J22 borrel en diner

40 deelnemers
Buitenlandse teams
Practice Race

Eigen baan

Blogs

J22 NSR avond

WK Sponsor
Buitenlandse vlaggen

Charters

Jury op het water

Voorbereiding meetstations: controles vooraf/ checklijsten/ meetmallen/ vrijwilligers
Draaiboek

6. Beleid 2018
•

Klasseboot

•

Bekendheid – stabilisering/ groei J22 klasse
• Matchracen DMTRA?
• Borrel op groter evenement buiten de J22 klasse?
• Ideeën vanuit de leden?

•

Contributie aanpassing

•

Bestuur - Voorzitter & Secretaris vacatures, in de praktijk:
• Organiseren van evenementen/ aansluiten bij evenementen/ Wedstrijdkalender
• PR zaken: facebook, blogs, films, promotie materiaal
• Deelnemen internationale J22 vergaderingen
• Sociaal: borrels organiseren, diners, contact met andere verenigingen
• Trainingen organiseren

7. Wedstrijdkalender 2018
Datum

Wedstrijd

Locatie

NL EU

17 & 18 maart

Warming up

Braassemermeer

X

21 & 22 april

Van Uden Reco

Stellendam

X

18 – 20 mei

North Sea Regatta

Scheveningen

X

Hemelvaart (n.n.b.)

EK GPEN

Camaret Sur Mer

X

Juni (n.n.b.)

Blue Water App Regatta

Lelystad

X

20- 29 juli

Travemuende Woche

Travemuende

-

-

4 – 9 augustus

Sneekweek

Sneek

-

-

6 – 8 september

J22 Worlds

Annapolis yacht club

14 – 16 september

J22 Klasse Kampioenschap

Medemblik

8 – 10 oktober

German Opens

Berlijn

Oktober (n.n.b.)

Van Uden Reco 2

Stellendam

X

27 & 28 oktober

Cooling Down

Braassemermeer

X

X

X
X

X
X

8. Financieel overzicht 2017
9. Begroting 2018

