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VERSLAG 
van de 91e Algemene Vergadering van de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers 

 
Datum 18 januari 2020  
Locatie: Postillion Hotel Utrecht Bunnik  
Aantal aanwezigen: 111, waarvan 78 leden 
 

Opening 
Na een prachtige lezing van Werner Toonk en een verzorgde lunch, verzamelen de leden van de 

ledenvergadering zich in de zaal. Het bestuur verlaat de zaal en komt terug in de nieuwe kledinglijn 

van de vereniging. Hierna opent voorzitter Arnold Koorn, om 13:30, de vergadering, onder 

vermelding dat Mans Schram niet achter de bestuurstafel kon plaatsnemen vanwege een recente 

operatie.  

We staan even stil bij het recente overlijden van ons Erelid William T. Cripps Bent . 

Vaststelling van de agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 

Ingekomen stukken 

Afzeggingen van:
• Mans Schram, 

• Jacques Pronk, 

• Inge Nachtegaal, 

• Wijnand ten Berge, 

• Jan Kikkert, 

• Peter Paternotte, 

• Frits Birkhof 

 

Goedkeuring Verslag van de 90ste Algemene Vergadering, gehouden 

op 19 januari 2019 
Harry loopt door de concept notulen van de vorige algemene vergadering. Verbeterpunten: 

- Op pagina 9 staat: 7.800 jachten. Dit moeten er 78.000 zijn. 

Verslag verenigingsjaar 2018/2019 (mondeling) 
De voorzitter loopt door het afgelopen verenigingsjaar. We zijn een mooie vereniging met 3330 

leden. Het gaat goed met de vereniging.  

Het aantal kaderleden is licht gegroeid, maar er is nog ruimte voor meer instroom. Vaarbelangen 

heeft vele dossiers (zoals, waterplanten, toiletlozingen, radar gebruik) in behandeling. 129 

evenementen met bijna 2500 inschrijvingen. 

Sterk zijn en sterk blijven heeft de aandacht van de vereniging en haar bestuur. Punten die opgepakt 

zijn/worden zijn: Communicatie en ICT (Website, facebook, interne samenwerking), vernieuwing 

(binnen het kader, lijst van nieuwe evenement, de commissie bemanningsbank is totaal vervangen), 

samenwerking met andere verenigingen (dit gebeurt met name binnen vaarbelangen, voor andere 

zaken is er geen wederzijdse win/win te bedenken. En met ruim 3.300 leden en bijna 150 kaderleden 

http://www.postillionhotels.com/nl-nl/postillion-hotel-amersfoort-veluwemeer-nl


 

Concept 
Verslag Algemene Vergadering Nederlandse Vereniging van Toerzeilers 

18 januari 2020 
 

 
2 

heeft het bestuur haar handen al best gevuld. De bemanningsbank (de commissie is volledig 

vernieuwd) heeft een nieuw evenement georganiseerd: Zeilen in Griekenland. Hiermee worden ook 

de niet bootbezitters bediend.  

Het 48e jaar van onze vereniging De Toerzeilers was weer een bijzonder goed jaar! 

Financieel verslag over het verenigingsjaar 2018/2019 
In afwezigheid van onze penningmeester, Mans Schram, loopt Nanno Kroeze ons door de financiële 

stukken, die waren bijgevoegd bij de uitnodiging.  

Het gaat inderdaad goed met de vereniging, ook financieel. Te goed, want we hebben ook dit jaar 

weer minder geld uitgegeven dan begroot. We zijn met zijn alle gewoon zuinig, en geld wordt niet 

over de balk gegooid. 

De bestuurskosten zijn toegenomen. Daar zijn de kosten van de adviescommissie sterk zijn en sterk 

blijven in opgenomen.  

Het geld dat we aan ICT zouden uitgegeven is niet gebruikt. Alles draaide naar wens.  

De voorziening voor het Lustrum is toegenomen.  

Rainier, Gezien de financiële situatie: kunnen de eigen bijdrage worden verlaagd voor een aantal 

evenement. Dit zal worden opgepakt in de bespreking van de begroting.  

Verslag van de controlecommissie over 2018/2019 
Kees Blom doet namens de controlecommissie (Kees Blom samen met Gea van Helsdingen van 

Oortmarssen (en reserve: Wouter de Boer) verslag van hun kascontrole. Hun bevindingen zijn dat de 

financiële zaken zoals gepresenteerd door de penningmeester een getrouwe weergave is van de 

werkelijkheid. Er zijn geen onvolkomenheden gevonden. 

De post website is <30% van de begroting en ook bij de post marketing zijn <50% van de begrote 

kosten uitgegeven. 

De controlecommissie doet een aantal aanbevelingen aan het bestuur, waarvan de belangrijkste zijn: 

1. Er is slechts een éénmalig control ingericht, waardoor de penningmeester tot €10.000 

zelfstandig over kan maken vanaf de ING-rekening.  

2.  De uitgave voor website en marketing blijven achter bij de begroting. De vraag is of dit 

gewenst is. 

3. De diverse rekeningen van de commissies zijn opgeheven. De commissie adviseert ook 

de andere commissie rekeningen op te heffen.  

Een en ander wordt toegelicht in het verslag dat aan de secretaris van het bestuur wordt 

overhandigd. 

Eerste reactie op punt 1 van het bestuur: We zijn op het moment bezig om over te stappen naar 

een rekening van de Triodos. Hierbij zijn ook het mee tekenen voor grotere bedragen (>€5.000) 

geregeld. Hierbij wordt opgemerkt dat bij sommige evenement bedragen tot €5.000 gangbare 

bedragen zijn.  
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Voorstel tot goedkeuring van het financieel verslag en voorstel tot decharge van het bestuur  
De controlecommissie stelt voor om het Bestuur de dechargeren en de penningmeester te bedanken 

voor het vele verrichte werk. De leden van de algemene vergadering stemmen hier bij acclamatie in 

toe. 

De kascontrole commissie wenst Mans een voorspoedig herstel van zijn operatie. 

Vaststelling begroting 2020 en de contributie voor 2021 

Nanno licht de begroting voor dit boekjaar toe.  

Baten 202.650, lasten 204.600 exploitatiesaldo: -/- 1.950, reservering lustrum 6.000. Afname van 

eigen vermogen -/-7.900 (142.831 → 134.881. Zonder contributieverhoging tot 2023 is er aan 

afbouw van eigen vermogen voorzien. 

Reactie op de vraag van Rainier: dat hoeft ook niet als de evenementen kostendekkend worden 

begroot. Aanvullende vraag van Gerard Hartman: is die afname wel reëel? Of kunnen we toch diverse 

evenementen gratis aanbieden? Er wordt nog steeds door het bestuur aangedrongen op de begrote 

uitgaven ook werkelijk te maken, door betere kwaliteit (huur een geluidsinstallatie), probeer eens 

een nieuw evenement. Betere aankleding. 

NB we hebben 3.350 leden begroot, maar het kan zijn dat we 3.500 betalende leden hebben. Kees 

Blom (Leden Secretariaat) merkt hierbij nog op dat niet alle leden betalen voor een volledig jaar.  

Vraag van Marcel Komst: wat is het gewenste vermogen: Het bestuur heeft hier geen duidelijk beleid 

voor, 1 x het jaarinkomen lijkt een gangbaar orde van grote.  

Joke Bakker: vraagt of koffie gratis is voor een evenement: Bestuur: als dit past in de begroting, dan 

kan dit. Dit zal nader moeten worden besproken in het CVO. 

Ben Ackerman: de uitgaven zijn geïndexeerd, maar de inkomsten niet. Om het eigen vermogen op 

peil te houden zal er ook aan de inkomsten wat gedaan moeten worden. Bestuur: ja, dat klopt, dit 

houden we strak in de gaten. Mans houdt de inkomsten en uitgaven nauwlettend in de gaten. Met 

de nieuwe technieken, zijn we nu in staat om maandelijkse de inkomsten en uitgaven te monitoren 

en indien nodig bij te sturen.  

Roland Hamacher: Vele kleine evenement zijn vaak vol. Kunnen deze wellicht nog een keer 

georganiseerd worden of kunnen we ze niet in de vorm van grotere evenement organiseren?  

Bestuur: Groter is niet altijd mogelijk, en voor meer sessies zijn meer kaderleden nodig, tenzij we dit 

door derden laten organiseren (geeft gelijk een mogelijkheid tot verhogen van de uitgaven. Dit gaat 

tegen ons motto “voor leden, door leden” in), maar is inderdaad een optie. Er wordt al vaker lezingen 

met externe sprekers gedaan. Wellicht kan dit vaker gedaan worden. Bert de Jong: Lezingen worden 

bijvoorbeeld in Noord gegeven, en er is ook een vraag in Zuid…. Er is een grens aan wat een 

vrijwilliger kan en wil. 

De begroting wordt onder acclamatie goedgekeurd. 

Bestuur bezetting 

Bestuurssamenstelling 
Arnold toont de bestuurssamenstelling. Dat een mooi verloop over de jaren toont: 
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  Rol 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ArnoldKoorn Vz 1 2 3 4 5 6 7 8     

Hans van Duijne Secr 1 2 3 4 5 6 7 8     

Mans Schram Pmr         1 2 3 4 5 6> 

Nanno Kroeze   1 2 3 4 5 6       

Ernst Rollfs of 
Roelofs 

  
      

1 2 3 4 5 6 7> 

Harry Kappert      1 2 3 4 5 6> 

Leon Mooij (nieuw)        1 2 3 4 

 

Hij nodigt de leden van de AV uit om zich te melden bij het bestuur om het bestuur te komen 

versterken. Eerst als adspirant lid, waarna de AV volgend jaar beslist over de aanstelling. 

Aftreden Nanno Kroeze  
Nanno Kroeze neemt, na 6 jaar, afscheid van het bestuur. Hij wordt hiervoor door het bestuur en de 

leden van de vergadering met een daverend applaus, een cadeaubon en een bloemetje bedankt. 

Nanno licht zijn besluit toe en bedankt het bestuur voor de gezellige tijd, en zal zich zeker buiten het 

bestuur blijven inzetten voor de vereniging in diverse commissies zoals vakantietochten, 

evenementen en regio Noord. 

Aanstelling Leon Mooij als nieuw bestuurslid 
Leon Mooij, getrouwd met Margreet, heeft een achtergrond in de medische sector. Inmiddels 

gepensioneerd en meer en meer aan het zeilen. Middels de bemanningsbank naar La Coruña 

geweest en afgelopen jaren naar de Kanaaleilanden, Denemarken en Zweden met de Toerzeilers. 

Onder acclamatie wordt Leon geïnstalleerd als nieuw bestuurslid. 

Benoeming controlecommissie boekjaar 1-11-2019/ 30-10-2020 

Kees Blom geeft aan dat hij graag nog een jaar blijft zitten. Gea gaat haar focus leggen op de 

webcommissie. Wouter de Boer was reserve lid en schuift in principe door (Dit moet gecontroleerd 

worden bij Wouter). Er is dus 1 nieuw (reserve) lid nodig voor de controlecommissie. Rainier de 

Groot meldt zich hiervoor aan. 

Beleidsplan en werkplan 2020 

Ernst Rollfs of Roelofs licht een aantal punten van het beleidsplan toe.  

Organisatiestructuur binnen het bestuur is niet geheel duidelijk. Dit wordt na de eerste 

bestuursvergadering in 2020 bepaald. De organisatie van de evenementen is gedelegeerd aan de 

diverse commissies. 

Voordelen voor de leden is belegd in de commissie marketing. Neem dus contact op met deze 

commissie als u een mooi voordeel voor medeleden ter ore is gekomen.  
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De tendens dat er een verschuiving van kopen naar huren gaande is wordt opgevolgd, o.a. door de 

bemanningsbank. 

Het bestuur streeft ernaar om de commissie op een landelijke uniforme wijze te laten werken. 

Pag. 23 punt 10. Veiligheid en milieu: hoe kunnen we het blauwe vaantje stimuleren. Dit is een 

private uiting en men kan zichzelf aanmelden voor het voeren van het blauwe vaantje. 

Vertegenwoordiging van de toerzeilers. Vele ontwikkelingen zijn gaande. We worden steeds meer 

voor “vol” aangezien. De standpunten nota van de vereniging vindt u op de website. Dit zijn de 

punten die onze vereniging in behandeling heeft. Vindt u het vertegenwoordigen van onze vereniging 

in de diverse dossiers een leuke uitdaging... meldt u zich! 

Ben Ackerman merkt op dat het voorbereiden van het Lustrum niet in het werkplan staat…. Het 

bestuur heeft het lustrum wel op de radar, maar het wordt inderdaad ten onrechte niet vermeld. Dit 

zal dus toegevoegd worden. De vraag wordt gesteld wie er deel wil nemen aan de Lustrum 

commissie. Hiervoor melden Marijke en Theo Bultje zich als eerste vrijwilligers aan. Maar er zijn er 

meerdere nodig.  

Ook afgelopen jaar is er weer volop aandacht gegeven aan de ICT-kennis bij de kaderleden. Ook in 

het nieuwe jaar zullen er weer een aantal workshops worden georganiseerd. 

Rondvraag 
Bart brink roept de aanwezigen op om te komen naar de beurzen, waar we als Toerzeilers met een 

stand aanwezig zullen zijn:  

- Boot Holland is volledig voorzien van bemensing voor de stand.  

- Op de Hiswa staan we dit jaar in een grote stand, samen met het blad Zeilen en Hollandia. 

Vrijdagavond is er weer de Toerzeilers borrel. Komt allen.  

Bart Brink: Marketing zoekt nieuwe commissie leden. Zie de vacature site. 

Hans van Helsdingen: Wat is het formele standpunt van de vereniging v.w.b. het eigen risico voor de 

inzet van eigen schepen aan evenement. Het bestuur meldt dat deze wordt overgenomen door de 

vereniging. Dit is reeds gedeeld met de kaderleden, maar zal ook ter algemene kennisname worden 

opgenomen in het Huishoudelijk Reglement. 

Joke Bleumink: Glazen voor de commissies: graag ophalen na de vergadering. 

Harm Roelofs: Kunnen er computers voor de administratieve commissieleden (ledensecretariaat, 

evenementen commissie) worden aangeschaft? Dit zal moeten worden begroot. 

Anneke Verbraak: Is er nog een gelegenheid tot aanschaf van wimpels: ja dit kan… Hans Steenbergen 

gaat dit regelen. Wimpels zijn te bestellen via de website. 

Gerard de Greef: de voordelen commissie zoekt nog mensen voor diverse regio’s…meldt u aan. Ton 

Verbraak neemt de korting voor buitenlandse havens voor zijn rekening. 
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Afsluiting  
Om 15:44 sluit Arnold de vergadering, onder dankzegging aan de aanwezigen voor de fijne open 

discussies die we hebben mogen voeren. 

Lid van verdienste 
Dryske Attema wordt door het bestuur een oorkonde overhandigd als dank voor haar jarenlange 

tomeloze inzet als hoeder van de huisstijl van onze vereniging en opmaak van ons cluborgaan. 10 jaar 

geleden begonnen met de kleurendruk van De Toerzeilen. 

 


