ALV Elfhoeven 22 april 2014 – ingezonden vragen:
Rob Janssen:
1.

Waarom heeft het bestuur het evaluatie gesprek met Hetty en Harry niet gevoerd voordat met Marian en Cor is gesproken?
Er zijn diverse gesprekken gevoerd met zowel K&M als met H&H, deze gesprekken zijn personeelsvertrouwelijk en over de
inhoud kunnen wij daarom niets delen. Over de onderwerpen die zowel met H&H als met K&M zijn besproken, was vooraf
instemming binnen het bestuur.

2.

Is het bestuur bereidt om Marian en Cor excuses aan te bieden voor het feit, dat zij onterecht onder druk zijn gezet i.v.m. de
vermeende plotselinge noodzaak tot verhuizen?
Naar onze mening is geen druk gezet op Kor en Marian, excuses zijn daardoor niet aan de orde.

3.

Voelt het bestuur zich verantwoordelijk voor de nu dreigende tweespalt in de vereniging, waarbij de recreanten en ouderen zich
gesteld voelen tegenover de opleiding?
Wij herkennen ons niet in de vermeende tweespalt.

4.

Is het bestuur bereidt om het ambitieuze beleidsplan 2014-2020 “Met Elkaar, Voor Elkaar” voorlopig in de ijskast te zetten?
Naast dat er niet veel inhoudelijk commentaar was op het beleidsplan, is het vooral aan de leden om dat te beslissen.
Indicatie uit de ALV van 22 april was dat de leden zich konden vinden in de voorgestelde plannen.

5.

Is het bestuur bereidt en in staat om pas op de plaats te maken en de ontstane schade op het gebied van beheer en sfeer te
herstellen?
Het bestuur is mede verantwoordelijk voor de sfeer binnen de vereniging, echter de leden hebben hier een even groot
aandeel in. Uw opmerking over een pas op de plaats maken om eerst eventuele schade te herstellen begrijpen we niet, we
moeten juist vooruit om zeker te stellen dat Elfhoeven een toekomstbestendige vereniging wordt.

6.

Is het bestuur bereidt om de commissie evenementen op te splitsen in evenementen en horeca?
Als dat uiteindelijk leidt tot een betere beheersbaarheid van beide verantwoordelijkheidsgebieden zeker wel, uit de ALV
hebben we signalen opgevangen die een duidelijke voorkeur aangeven voor een opdeling, op dit moment zijn we aan het
bezien op welke wijze daar invulling aan te geven.

7.

Om welke reden wordt afgezien van de in de najaarsvergadering aangekondigde verbouwing van de bungalow, waarvoor in de
begroting 2014, die toen is gepresenteerd € 50.000 is opgenomen?
Tijdens de najaarsvergadering kwam de verbouwing van de bungalow een beetje uit de lucht vallen. Er was een bijzonder
grove inschatting gemaakt van de benodigde werkzaamheden en de kosten die daarmee gemoeid zijn. We hebben, mede
op verzoek van de leden, gewacht met het opnemen van een kostenpost verbouwing totdat de beheercommissie met een
onderbouwde begroting zou komen. Tot nu toe is dat nog niet aan de orde en is een stelpost voor de instandhouding
opgenomen. Op de volgende begroting wordt een reservering opgenomen voor de verbouwing.

8.

Wanneer het beleidsplan voorlopig niet ten uitvoer wordt gebracht, dan is de vraag aan het bestuur om de op de begroting
opgenomen post van € 18.300 toegeschreven aan de opleidingscommissaris terug te brengen naar € 12.000!
De ALV van 22 april heeft niet aangegeven dat het beleidsplan, of delen daarvan, niet mocht worden doorgezet, wij blijven
echter altijd kritisch kijken naar de uitgaven die we autoriseren.
=========================================================================================

Jan de Hond:
Algemene opmerkingen: de onvrede en commotie die is ontstaan rondom handelingen en beslissingen betreffende het beheer van ons
clubhuis/ bar en het algemene beheer die genomen zijn door het bestuur, met name de voorzitter en vicevoorzitter .
Daarnaast verloopt de samenwerking tussen het bestuur en de verschillende commissariaten kennelijk niet zoals het behoort en liggen
meningen/ gedachten niet voldoende op één lijn waardoor de benodigde chemie tussen hen ontbreekt, hierdoor zijn grote spanningen zijn
ontstaan. Met name het nemen van beslissingen die te maken hebben met het beleid rondom het functioneren van de bar/ clubhuis, Harrie en
Hetty en de bedrijfswoning, waarbij de huidige bewoners Cor en Marjan diep geraakt zijn is voor Nico Both naast overige beleidsbeslissingen
de aanleiding geweest om zijn functie als beheercommissaris neer te leggen.
Dit laatste betreur ik ten zeerste zeker gezien de enorme betrokkenheid die hij bij onze vereniging heeft en hoop dan ook dat dit in de
toekomst zeker teruggedraaid zal worden.
Mijn vragen zijn als volgt:



Is de voorzitter voldoende betrokken bij alle geledingen van de vereniging, ook die waarvan de belangen van de leden is verstoord?
Ja, tegelijkertijd delen wij de observatie niet dat de belangen van leden zijn verstoord, we merken wel dat we voor
bepaalde doelgroepen zoals de recreatieve zeilers meer kunnen aanbieden. De activiteiten die momenteel worden
georganiseerd geven daar op een prachtige manier invulling aan.



Is het bestuur zich bewust dat er een indruk is ontstaan over eigenhandig nemen van beslissingen zonder goed overleg met overige
bestuurders/ betrokkenen die deze verstoring uiteindelijk te weeg hebben gebracht?
Wij kunnen ons voorstellen dat deze indruk is ontstaan, echter, het besturen in onze vereniging blijft een kwestie van
acteren in een democratisch orgaan. Voorgaande houdt in dat sommige beslissingen met een meerderheid van stemmen
binnen het bestuur worden genomen, doch niet unaniem. Wij gaan er van uit dat als een bestuurs-besluit is genomen, dit
besluit loyaal (en in de geest van de democratie) wordt gedragen. Er is geen enkel bestuurslid dat eigenhandig heeft
opgetreden in de door u geschetste situatie, eerder een situatie van één van de (ex)bestuurders die zich openlijk blijven
verzetten tegen een democratisch genomen besluit.

===============================================================================
Ed van Gils
1 Financiën:
De huidige begroting is midden in een transformatie van een eenvoudige kasstroom begroting naar een bedrijfsmatige winst en verlies
rekening met afschrijvingen. Door deze wijziging wordt slechts 20% van de aanschaf opgenomen in de balans, terwijl de uitgaven uiteraard
100% gedaan worden. M.i. wordt hiermee een nieuwe budgettaire reserve gecreëerd welke niet door de ALV is goedgekeurd. Graag ontvang ik
een rapportage op basis van kasstromen (oude rapportagewijze) om de huidige begroting te kunnen vergelijken met voorgaande jaren. De
stelling dat we van een kasstroom naar bedrijfsmatige W&V rekening zijn getransformeerd is onjuist. Altijd heeft de vereniging als afschrijving
posten gekend. Dit wordt nu consistent uitgevoerd. Dit si ook niet een vreemd systeem voor verenigingen. Ook Roei en zeil werkt op deze
manier. Indien niet met afschrijvingen gewerkt wordt, zou per definitie een jaar met aanschaf van meerdere boten een verliesjaar zijn, terwijl
er niet aan de hand is.
Een specifieke kasstromen overzicht is niet nodig. De jaarrekening verschaft daartoe alle informatie. Allereerst wordt een
overzicht herkomst en besteding middelen gegeven, die dit overzicht geeft. Daarnaast kan uit de jaarrekening direct het
saldo geldmiddelen worden afgelezen, hetgeen exact het zelfde is als waar een kasstomen overzicht in eindigt. Daarnaast
kan een ieder die dat wil door afschrijving en aanschaffingen, beide gespecificeerd in de jaarrekening, eveneens elk
kasstromen overzicht maken dat hij het meest praktisch vindt. Alle informatie is daarvoor aanwezig.

2 Operationele zaken:
Ik wil graag toelichting op het snelle vertrek van Kor, Marian uit de bungalow. Mij komt een heel ander beeld naar voren dan geschetst door
het bestuur en ik vindt dat K&M het recht hebben op een goede afhandeling van de huisvesting door Elfhoeven. Kan het bestuur een
onafhankelijk persoon vragen naar de gang van zake in deze? De vraag die voor de leden/ mij van belang is, of K&M voldoende mogelijkheden
gekregen hebben om te blijven indien dit door hun gewenst was.
Aftreden van de beheerscommissaris: graag zou ik bij voorkeur door een onafhankelijk persoon willen weten waarom het aftreden
onvermijdelijk is. Voor mij komt Nico over als een lid met een zeer groot hart voor de vereniging en na 35 jaar vind ik een onafhankelijke
verklaring op zijn plaats.
3. Beleidsplan:
In het beleidsplan komt het bestuur met vele overwegingen, maar niet tot concrete investeringen in kapitaalgoederen.
Ik denk dat het naar alle leden toe van belang is de bevestiging te krijgen dat grote investeringen, nieuw aan te schaffen boten etc separaat
aan de leden worden voorgelegd. Dit is staand beleid, maar een herbevestiging lijkt mij van belang voor toekomstige bestuursleden.
4. Beheer en toezicht:
Beleidsmatig is er geen paragraaf opgenomen over uitgifte van materiaal boten en of gebouwen. Ik zie dit als een gat in het beleid en zou hier
graag een aanvulling op zien. Deze taak behoorde bij de beheerder (Marian) en kan ik niet terug vinden anders dan dat schade voor de
beheercommissaris is. Indien gewenst kan ik nog foto’s tonen van schades aan optimisten zoals dit voorjaar getoond aan Artur Schuurmans
welke nooit gemeld zijn.
5. Grijze leden:
omdat Elfhoeven als vereniging niet gelijk gesteld kan worden met een Hockey/Voetbalclub waar ouders na een wedstrijd weer weggaan wil ik
voor invoering van een gezinslidmaatschap graag een heldere uitleg wat dit voor alle leden betekent.
- Mag op basis van een kinderlidmaatschap elk lid van een gezin onbeperkt op het terrein komen?
- Mag dat gezin dan aanvullend een bootplekje huren om de lessen te volgen, een wedstrijd mee te varen?
- Aangezien het moeilijk onderscheid te maken is tussen grote en kleine boten moet de regel gelden voor alle leden met kinderen.
Volgens mij betekent dit dat ofwel het kinderlidmaatschap omhoog gaat, dan wel het huidige volwassenlidmaatschap naar beneden gaat.
Het eerste belemmerd de instroom i.p.v. dat het de instroom bevorderd, het 2e kan een grote invloed hebben op de kasstroom.

Dit punt is nog verre van uitgekristalliseerd. In het beleidsplan wordt aangegeven dat dit een punt van aandacht is, maar er zijn nog geen
concrete oplossingen. Bij een eventuele oplossing worden bovenstaande punten onder andere in acht genomen.
6. Beleidsplan: met elkaar, voor elkaar pagina 15:
Graag zou ik een toelichting willen waarom de aanschaf extra RIB wenselijk is, deze passage is vreemd omdat reeds in het bestuur afgesproken
beleid over het gebruik van de huidige RIB niet wordt nagekomen.
De afspraken zijn: inzet bij grote wedstrijden, evenementen op de vereniging en externe wedstrijdondersteuning aan de jeugd in het combi
gebeuren alsmede ondersteuning van andere wedstrijdcomités. (Dit is wat er op dit moment gebeurd)
Aanschaf van wedstrijdboten, het varen van andere wedstrijden als de combi (WK’s/ EK’s/NK’s ) met verenigingsmateriaal lijkt mij een
beleidswijziging welke door de ALV dient te worden goedgekeurd. Het is mij niet bekend dat de inzet van de GB uitsluitend beperkt is tot de
combi´s. Daarnaast valt dit tevens onder het ondersteunen van andere wedstrijdcomités(hierbij refereer ik aan het schrijven in het clubblad dat team 11 mee gaat doen aan het EK RS Feva. Het is natuurlijk een verdienste van/ voor
de vereniging als leden deze kwaliteiten hebben en daarmee team 11 ontgroeien.
7. Keuzes en helderheid:
Graag vraag ik een toelichting op de definitie kwaliteit van boten. De nieuwe definitie in het plan is "boten van hoge kwaliteit". Dit is een vaag
begrip. Het vorige beleid was om boten beschikbaar te stellen geschikt voor de doelen die de opleiding stelde en uiteraard passen binnen het
budget van de vereniging. Het beschikbaar stellen van wedstrijd boten vergt een ander budget. Het huidige botenbestand vertegenwoordigt
een waarde van 112.808€ waarbij de gemiddelde leeftijd veel hoger ligt dan de datum van aanschaf. Vervanging en onderhoud van deze post
is reeds 10.000€ welke grotendeels opgeteld dient te worden bij het opleidingsbudget. Aanvullende uitbreiding van dit budget lijkt mij niet
wenselijk gelet de huidige negatieve kasontwikkeling.
Bij de term “boten van een hoge kwaliteit” wordt op dit moment niet gestuurd op gemeten wedstrijdboten. Hierbij wordt bedoelt met de
reguliere vervanging van materiaal door goed vervangend materiaal. Daarnaast wordt er gestuurd naar een meer gedifferentieerde aanpak,
bedoelende voor de jeugd worden de nieuwere boten bij de betere zeilers, lees CWO II en CWO III ingezet. Mocht er ooit een moment komen
waarbij er toch gekozen wordt voor echt wedstrijd materiaal, dan zal hier een sluitend terugverdien model bij komen .
8. Algemeen: aangezien het beleidsplan niet conform de statuten gepubliceerd is in het clubblad wil ik het bestuur verzoeken de leden daar
toch de tijd voor te geven, dan wel een termijn voor te stellen voor het indienen van vragen.
=====================================================================================
Nico Both n.a.v. de begroting 2014 en de jaarrekening 2013:
Begroting 2014:
1.
2.
3.
4.

Graag dinsdag 22 april om 17.30 uur voldoende kopieën van een gedetailleerde begroting beschikbaar stellen.
Als het niet volledig duidelijk is in de gedetailleerde begroting, waaraan de begrote 18300 euro van de opleiding wordt uitgegeven, dan
daar een aparte staat van beschikbaar stellen.
idem: betreffende de Evenementen commissaris.
idem: betreffende de inkomsten van de Opleiding commissaris.

Jaarrekening 2013
Uit het verleden is gebleken dat zeker niet alle leden zijn geïnteresseerd in een gedetailleerd financieel overzicht of een
uitvoerige uiteenzetting daarover. Alle leden zijn uitgenodigd om voorafgaand aan de ALV hun gedetailleerde vragen over
de jaarrekening te stellen aan het bestuur. Zij konden zich daarop voorbereiden door het jaarverslag op de site te
bestuderen. Van deze mogelijkheid heeft geen enkel lid gebruik gemaakt.
1.
2.

3.
4.

5.

Graag geprinte versie van jaarrekening 2013 voor de aanvang van de vergadering beschikbaar stellen.
Er waren meer dan voldoende kopieën beschikbaar
Wij willen graag de kolom terug hebben in de jaarrekening welke aangeeft, wat de begrote posten zijn geweest voor 2013, waarmee we
de totale uitgaven over 2013 kunnen vergelijken. Waarom is deze nu voor het eerst niet meer zichtbaar?
Als bestuur hebben we van een groot aantal leden vernomen dat de huidige presentatie duidelijk is zij geen noodzaak zien
tot het wijzigen daarvan. Ik kan uit de vraagstelling niet herleiden namens hoeveel leden u spreekt.
Hoeveel achterstallige contributie betalingen zijn er betreffende 2013 en hoeveel over de jaren daarvoor.
Idem: voor de havengelden en de opleidingen.
Het bestuur is alert op het nakomen van financiële verplichtingen van haar leden, de penningmeester heeft tijdens de ALV
van 22 april aangegeven hoeveel we uit hebben staan aan vorderingen. Het bestuur heeft aangegeven niet te schromen na
herhaaldelijk verzoek tot betaling een incassobureau in te schakelen. .
Graag een specificatie van de inkomsten opleidingen want het lijkt onlogisch dat de inkomsten van de opleiding 2500 euro meer
opbrengen dan begroot, terwijl het aantal cursisten ongeveer gehalveerd is, zowel bij de jeugd als bij de volwassenen. Bij de jeugd zijn de

6.

7.
8.
9.

dagdelen naar 2 per dag gegaan, terwijl er voorheen op 4 dagdelen op een dag les werd gegeven. Daarmee is ook de les capaciteit omlaag
gegaan en de kosten per kind omhoog.
Aantal les nemende kinderen is onveranderd, de huidige indeling wordt inmiddels al vier jaar met succes aangehouden.
Waar worden de kosten en inkomsten van het Frieslandweekend geboekt?
Het Frieslandweekeinde wordt sinds de eerste keer dat het is georganiseerd bekostigd door de deelnemers. Dit gaat buiten
de geldstromen om van de vereniging. Het is gewoon een bijzonder goed initiatief van een aantal leden. We hebben
onlangs besloten om de kosten en inkomsten van dit weekeinde gelijk de activiteiten van de commissie recreatief zeilen op
te nemen in de financiële overzichten van de vereniging.
Graag ook een specificatie van de uitgaven van de Evenementencommissaris, zodat duidelijk wordt aan welke evenementen geld
uitgegeven is.
Waar zijn de grootboek posten(kosten) van Team 11 gebleven van in totaal 3020 euro.
Waar zijn de posten uit het grootboek regel 359 en 360 (catering opleiding) onder gebracht. En waar zijn de inkomsten van deze catering
onder geboekt?

Omzet Bar:



Inkopen 2012 - 23590 euro Verkopen 2012 - 50836 euro (110% winstopslag)
Inkopen 2013 - 26297 euro Verkopen 2013 - 41234 euro (dit had minstens 55000 euro moeten zijn) Waar is de gemiste 14000 euro
barinkomsten (winst) gebleven.
Bij een aantal evenementen wordt een inschrijfgeld van de deelnemers gevraagd, hierbij is een deel voor compensatie van
horeca consumptie. Er kan niet nauwkeuriger worden aangegeven hoe deze geldstromen moeten worden verdeeld. Dit is
overigens de gebruikelijke manier van administreren gedurende een aantal jaren. (NB e.e.a toegelicht in de
najaarsvergadering 2013, in de bestuursvergaderingen waar u aanwezig was dan wel verslag van heeft gehad en in de
voorjaarsvergadering 2014 en tenslotte is dit toegelicht aan de kascontrole commissie.)

Overige kosten
1.

Hoeveel is er begroot voor de loonkosten 2013, we nemen aan dat door tijdelijk ontstane oorzaken deze kosten hoger zijn uitgevallen.
Welk bedrag is er voor 2014 voor loonkosten gereserveerd? En welk bedrag is reëel in een stabiele situatie.
In 2014 proberen we na te denken over de keuze op welke wijze we het horecabeheer willen inrichten. De horecakosten
die daarmee gemoeid zijn, zijn op dit moment nog niet inzichtelijk. We weten wel dat we de huidige kracht Pascal
Vergouwe tegen het laagt mogelijke tarief inhuren. Zoals tijdens de ALV door Rob Rijnhout en Manfred Leunisse is
aangehaald, mogen we bij de salariëring die wij bieden niet veel verwachten. De vereniging zal dus vast moeten stellen wat
een reëel bedrag is wat zij bereid is te betalen voor een goede invulling van het horecabeheer. We hebben tijdens de ALV
aangegeven dat we door middel van een aantal gesprekken met de leden inzicht kunnen krijgen in wat de wensen zijn , wat
de kosten zijn die dat met zich meebrengen en hoe we dat met elkaar willen gaan bekostigen.

2.

Hoe kan het zijn dat er een niet lid in de evenementen commissie zit (v Geloven) en ook bar en keuken verantwoordelijkheid heeft? Dit
kan niet en is volledig in strijd met onze statuten en HR.
Dit is een situatie die we tijdens de ALV ook reeds hebben besproken. We proberen een oplossing te vinden voor met name
de ouders van onze jeugdleden. Binnen het bestuur heerst de opvatting dat het onjuist en ongewenst is deze actieve,
betrokken ouder te weren. Wij vinden het merkwaardig dat iemand die zich betrokken voelt bij een vereniging van zijn of
haar kind eerst geld moet gaan betalen door lid te worden voordat vrijwilligers werk kan worden gedaan. Het weren van de
ouders van jeugdleden vinden wij een bijzonder ongastvrije houding, die niet past bij wat als GWV Elfhoeven willen
uitstralen. Er is geen enkele sportvereniging waar geen prijs wordt gesteld op een vrijwillige! inzet van ouders van
jeugdleden. Sterker nog, veel verenigingen verplichten ouders van jeugdleden tot het verrichten van vrijwilligerswerk. Het
bestuur hoopt tijdens de najaarsvergadering een voorstel te kunnen doen hoe we om moeten gaan met deze categorie.
Vooralsnog zijn wij niet van pan deze ouders te weren.

3.

Waarom staat de financiële verplichting van bruikleenovereenkomst die wij hebben met De Brouwerij Heineken, niet in de jaarrekening en
hoe hoog is die verplichting. Ik vind dat de ALV recht heeft op deze informatie. De beheercommissie wordt deze info namelijk onthouden.
Aan de bruikleenovereenkomst is geen financiële verplichting verbonden, daarom vindt u deze ook niet terug in de
jaarrekening.
============================================================================================

Hanneke Walvis:
Graag voor grote wedstrijden meer overleg, afstemming en een duidelijk draaiboek. Het ontbreekt haar aan voldoende communicatie en
vraagt hier aandacht voor. Het valt het haar moeilijk na de incidenten van zondag.

Dit is niet aan het bestuur maar aan de wedstrijdcommissie, de opmerking is wel doorgegeven.
===============================================================================================
Chris en Monique ten Hoopen m.b.t. het beleidsplan.
Geen vragen maar opmerkingen, waar mogelijk nemen wij deze opmerkingen ter harte.
De laatste paar jaar is de polarisatie tussen bepaalde groepen binnen de vereniging gegroeid en dat is op dit moment zover dat een escalatie
dreigt. Afgelopen weekend hebben we weer ervaren dat er mensen, met de beste bedoelingen, een erg kort lontje hebben.
Verengingsleven
Een goed beheer van het clubhuis lijkt me goed uitgangspunt voor de-escalatie. Er staan komende maanden voldoende evenementen op het
programma om mensen naar het clubhuis te krijgen. Dat heeft afgelopen jaar van oktober tot februari ontbroken met het wegblijven van
mensen tot gevolg. M.u.v. de winterwedstrijden en de trimploeg, waaruit blijkt dat wanneer je iets organiseert men wel komt.
Jeugdopleiding
De leden die zich hiermee bezighouden zijn goed bezig en er is een enthousiaste jeugdgroep actief. Het lijkt me niet juist om voor deze kleine
groep grote investeringen te gaan doen zoals een tweede rubber enz. Hier kan gekozen worden voor een terug verdien model waarbij voor het
gebruik betaald wordt. Momenteel zal er eerst een inventarisatie plaatsvinden hoe onze collega verenigingen dat doen.
Zeker wanneer je in aanmerking neemt wat er gaat gebeuren wanneer deze groep gaat studeren en of de ouder zich dan in willen blijven
zetten voor deze arbeidsintensieve begeleiding.
Communicatie
De communicatie tussen bestuur en leden kan beter, in het clubblad wordt weinig geschreven, de website is niet up to date (de ALV staat niet
op de kalender) en sommige bestuursleden laten zich weinig zien op de club. Daar moet verbetering in komen.
Ook het sluiten van het clubhuis op zondag is geen schoon voorbeeld van een goede communicatie.
Er staat nergens op de site dat de nieuwe begroting geplaatst is. Er is ook geen mail rond gestuurd dat het beleidsplan en begroting geplaatst
zijn.
Wij missen een verslag van de klankbord bijeenkomsten (hoeveel mensen hebben aan welke groep meegewerkt en wat is daar per groep
uitgekomen; in hoeverre is dit een vertegenwoordiging van de leden)
Beleidsplan
Het beleidsplan leest als een verkiezingsprogramma waarin wordt geschreven hoe het eigenlijk zou moeten, maar zonder concrete uitwerking
van die plannen. Zo wordt er gedacht aan de openingstijden van het clubhuis met de mogelijkheid van een warme hap. Waarom gaat het
clubhuis dicht om 18 uur (en de keuken stilletjes naar 17.30 uur gegaan)? De kaart is vereenvoudigd i.p.v. uitgebreid.
Een begroting om de plannen uit te voeren ontbreekt.
Het zou goed zijn een pas op de plaats de doen. Van de 31 schepen kunnen de Cadetten verkocht worden en misschien nog meer waar niet in
wordt gevaren.
Versoepelen van de regel: ouders die geen lid zijn maar zich wel in willen zetten voor de vereniging.
Activiteiten die nu op de kalender staan uitvoeren, meer lijkt niet nodig. Zeilevenementen als de Paashaaswedstrijden geven aan dat er geen
noodzaak is om zeilevenementen te omlijsten, als het parkeren en de catering goed is geregeld is het goed.
Bestuur
Het bestuur heeft aangegeven naar een kleiner bestuur te willen: hoe ziet zij dat voor zich. Welke functies blijven wel bestaan en hoe
vertegenwoordigen die alle commissies?
Dit aspect is gepresenteerd tijdens de ALV van 22 april en zal worden toegelicht in het komende clubblad.

Nagekomen vragen van Geert Smits
1.

Gesproken wordt over het opleiden van instructeurs. Wie geven die opleidingen en hebben deze opleiders zelf de vereiste papie ren
en ervaring om de opleiding te geven?
(Jeugd) Instructeurs gaan regelmatig naar diverse zeilscholen in het zomerseizoen om hun instructievaardigheden te
behalen, of bij te werken. Daarnaast wordt een ervaren gekwalificeerde instructeur ingehuurd om op onze locatie het team
van jeugdinstructeurs verder op te leiden.

2.

Is er nagedacht over het feit dat er cwo-opleider binnen de vereniging zal moeten worden gevonden om dit deel van het beleidsplan
te realiseren?
Wilmar de Lange heeft alle benodigde papieren, als dat onvoldoende blijft wordt contact gezocht met het
Watersportverbond, zij kunnen verenigingen bijstaan in deze situaties

3.

Hoe ziet het bestuur het veelgenoemde en als vanzelfsprekend aangenomen gat tussen zeilopleiding en wedstrijdzeilen?

Hierover is gesproken tijdens de ALV, we gaan er van uit dat uw vraag daar voldoende aandacht heeft gehad.
4.

Is er al gesproken met de ‚kampioenen’ of neemt het bestuur aan dat ze zich vanzelfsprekend komen melden?
Deze worden benaderd, voor de jeugd heeft bijvoorbeeld Lars van Stekelenborg een bijzonder inspirerende voordracht
gehouden.

5.

En uit welke klassen moeten de ‚kampioenen’ komen? Valk? Randmeer? Splash? Jeugdklassen?
Vooralsnog hebben we geen opleidingslijn die een daadwerkelijk topzeillijn nastreeft. Veelal worden talenten opgemerkt
door klasse-organisaties en/of het watersportverbond en via deze organen verder begeleid. Kampioen worden is een
combinatie van veel aspecten, wat wij kunnen aanbieden als Elfhoeven is daar maar een zeer beperkt deel van. Elementen
als aanleg, inzet, motivatie, (financiële)steun en mogelijkheden van de ouders en de trainingen door klasse- en
verbondstrainers zijn nog belangrijker.

6.

Is er nagedacht over het aantrekken / inhuren van externe specialisten op het gebied van wedstrijden en opleidingen?
Ja, voor de jeugd hebben we contacten met verbonds- en klasse trainers, tevens organiseren we externe training
gezamenlijk met collega verenigingen. Zeilers in klassen als de Randmeer, Valk en 16m2 maken veelal gebruik van
trainingsweekeinden die door de respectievelijke klasse-organisaties worden georganiseerd.

7.

Hoe kan de volwassen vloot beter aansluiten bij het wedstrijdzeilen?
Door vooral in te schrijven voor de onderlinge wedstrijden en de Elfhoeven Senior League. Enkele jaren geleden hebben we
beginnend wedstrijdzeilers de kans geboden om ervaren wedstrijdzeilers aan boord te nemen om op die manier hun
vaardigheden te verbeteren. Van deze mogelijkheid werd uiteindelijk twee seizoenen lang geen gebruik gemaakt, daardoor
staat deze optie nu niet in de vitrine. Als leden aangeven gebruik te willen maken van de expertise van anderen, kunnen ze
zelf meer ervaren leden benaderen of het bestuur verzoeken te bemiddelen.
De nieuw gestarte CWO plus opleiding is een mooi voorbeeld om deze brug verder te slaan.

8.

Is er overwogen om de (volwassen) opleiding compacter te maken ivm de drukke agenda? (model roei en zeil)
Nee. Wij hebben nog niet veel verzoeken ontvangen die aanleiding geven ons model aan te passen.

9.

Zijn er ideeën over het vergroten van de zeilvaardigheid van de instructeurs door een uitwisseling aan te gaan met professionele
zeilscholen? (breder vaarwater, andere situaties etc etc. )
Ja, er zijn veel ideeën, voor een deel is dat ook ieders eigen verantwoordelijkheid en uitdaging, we willen graag kijken naar
vormen van financiële ondersteuning.

10. Hoe zijn de activiteiten van de opleiding (jeugd en volwassen, wedstrijd en toer) op elkaar afgestemd?
Door binnen de activiteitenkalender te waken voor overlap/hinder, maar een evenement als e midzomeravondwedstrijden
en de wedstrijden van de EJL en ESL heel bewust te laten samenvallen.
11. Hoe wordt team 11 gefinancierd?
Door de ouders van de deelnemende kinderen
12. Wat is de netto bijdrage aan de verenigings doelstelling?
We snappen deze vraag niet
13. Hoe past T11 in het opleidingsplan of is dit een opzichzelfstaand initiatief?
Het Initiatief is enkele jaren geleden ontwikkeld , toen zich enkele jeugdleden meldden om zich verder te willen
ontwikkelen in het wedstrijdzeilen. Dat hebben we opgepakt door in eerste instantie laagdrempelige wedstrijden aan
bieden in het curriculum van de CWO lijn en ook kleine evenementen daarbuiten. Het ambitieniveau, waarmee de ALV
enkele jaren geleden mee heeft ingestemd was om vooral in te zetten op de wedstrijdzeilende jeugd. Team 11 is daarvan
een prachtig resultaat. Een ieder met een CWOII niveau is van harte welkom. Hierbij geldt dat net als de CWO plus
opleiding de trainingen van Team 11 een aanvulling zijn op de traditionele CWO opleiding om de jeugd op te leiden op een
wedstrijd niveau.

14. Zoniet, hoe kunnen jeugdleden in aanmerking komen voor T11?
Jeugd CWO-II in bezit is voldoende om mee te doen, naast de instemming van de ouders vanwege de extra financiële
belasting. De extra kosten zijn afhankelijk van het ambitieniveau van de kinderen.
15. Welke objectieve criteria worden daarvoor gehanteerd?
Zie het antwoord op de vorige vraag
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