
Notulen Najaarsvergadering Regenboogclub 
22 november 2018, 20:00 uur Muiden 
 
Bestuur :  John van Gelder, Ellert Janssen, Arjen Snoekc (vz) 
  Bas de Nes, Menno van Eijk. Afwezig : Fetze Reitsma 
 
Aanwezig:  
       
F.Bulk    H.Amsterdam      
R.Vos    F.Hartman      
P.Peet    B.La Grouw     
D.Kuiters   D.Tol                                                       
T.Duyvestein   P.v.Reeuwijk   
I.Poelman   T.de Ridder 
H.de Lint   R.de Kraa 
M.Drontmann   F.Hartman  
F.Bergerer   M.v.Eijk 
B.Jonker   F.Dekker 
P.de Witte   N.Dieleman       
P.Hoogendam   
J.van Eijk     
L.Hartman    
H.Kraan 
V.Hoes   
 
 
 

1. Opening door VZ, VZ opent de vergadering en vraagt vervolgens om een moment van 
stilte ivm het overlijden van erelid Klaas Plaatje, lid Bert Zonjee en oud-lid Joop 
Doevedans. VZ heet een ieder welkom en met name de ere-leden en vraagt vervolgens 
goedkeuring notulen Najaarsvergadering 2017. Notulen worden goedgekeurd. 
 

2. Ingekomen stukken 

Géén ingekomen stukken. 
 

 
3. Mededelingen bestuur 

In 2019 zal het bestuur worden uitgebreid met 1, Fons Hartman gaat taken van Ellert 
Janssen overnemen, Ellert gaat zich uitsluitend bezig houden met sponsoring, Bas de Nes 
stopt per maart en Henk Kraan neemt zijn taken over. 
Verkochte bogen in 2018 : 70,96,50,34 

 
       
 

4. Deelnemersvelden 
Deelname in 2018 was hoog, 69 bogen hebben wedstijdgevaren en voor 2019 ziet het er 
ook positief uit gezien de recente overnames van boten. 

 
 
 

5. Voorlopige wedstrijdkalender 2019 
Kalender staat ook de de site. Nieuw in 2019 is Muiden (mei) combinatie met de draken. 
Kaagweek is laat in 2019, is de week voor Sneek. Grou is verschoven naar half juli als 
gevolg. Alkmaar komt zeer waarschijnlijk ook op de kalender. 

 
 



 
      6. Evaluatie evenementen in 2018 

De RBC staat er goed op, wijzigingen doorgevoerd in 2018: spinaker, vloerhoogte, 
magazine, sponsoring en teamzeilen naar 2 avonden. Leo/Rogier : veel open water gehad, 
banen waren goed. Rob de K: gesponserdeerde schepen verplichte deelname aan klasse 
evenementen. Harry A: tijdens NK te weinig rescue schepen op het water, was gevaarlijk. 
John van G : zal in 2019 niet meer gebeuren, ook extra aan dacht voor de maximale 
windkracht. 

 
       7. Evenement Muiden 2019 

Voorgesteld door Boudewijn Beck, hij zorgt ook voor de contacten met Muiden. Locatie is 
goed, 2 kranen. Punt van aandacht is de windkracht in combinatie met richting, het kan dan 
erg spoken in Muiden, graag afstemmen met de draken. 

 
 
      8.  Sponsoring 

De RBC is bijna rond met een hoofdsponsor voor 2019, MKB pakket is succesvol, nu 17 
deelnemers en er is ook een evenement sponsor : Vincent Hoes. VZ dankt alle sponsoren 
voor hun bijdrage. 

 
      9.  TC 

John: aanpassing klasse voorschriften is gelukt, was niet makkelijk. Hebben nu 2 
klassemeters in de TC, inmiddels hebben 8 leden aangegeven de opleiding te gaan volgen. 
Focus op controle van uitrusting : veiligheid. Het ISAF format (digitaal) zal de template zijn 
voor de komende 2 jaar. 
Cees Nater gaat een trimguide opzetten voor 2019. 

 
    10. De Oranje (56) 

De 56 heeft veel gevaren in 2018 en er is veel animo voor de komennde 2 jaar. 
Samenstelling van de stichting is gewijzigd : Mark Drontmann, Fetze Reitsma, Martin Buis, 
Matthieu Moerman. Bas de N: graag elk jaar andere zeilers, daar is de stichting 56 voor 
opgezet. Peter H: eventueel lease contracten opzetten, meer bogen aanschaffen door de 
RBC. 
 
 

     11.  Hiswa 2019 
2 schepen op de Hiswa : 157 en 56. Graag vrijwilligers voor de bezetting! 

  
 
     12. Rondvraag 

Nobert D: waar hangt deelname Alkmaar van af? Heeft te maken met planning 
winterstalling. VZ dankt de aanwezigheden en nodigt iedereen uit voor het Nieuwjaarsfeest 
op 19 januari. 
  

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 


