Noordzee Club Verenigingsjaarverslag 2020
Beste Leden,
Om maar direct met de open deur in huis te vallen: 2020 is niet geworden
wat wij ons ervan hadden voorgesteld: Covid-19 heeft de wereld er heel
anders uit laten zien.
Voordat ik daarover verder ga, wil ik graag op deze plek stil staan bij Leo
van Raam, oud-bestuurslid en oud-voorzitter van de Technisch
Commissie. Na een lang proces is hij in 2020 overleden. Voor zijn
tomeloze inzet voor de Noordzee Club zijn wij hem erg dankbaar en wij
hebben warme herinneringen aan zijn altijd vrolijke karakter en mooie
verhalen.
Als gevolg van Covid-19 hebben we in 2020 de geplande nieuwe opzet
van de Wedstrijd-competitie niet kunnen testen. Wij hopen dat we daar
in 2021 wel een begin mee kunnen maken, althans een aangepast begin,
omdat ten tijde van dit schrijven de Van Uden Reco Stellendam Regatta
helaas al geannuleerd is.
Wat wel doorgang kon vinden dankzij een aangepast Covid-protocol is het
NK DoubleHanded dat deels tijdens de 100Mijls en deels tijdens de Van
Uden Reco Oktober Races in Medemblik gevaren.
In het najaar vonden zoals gebruikelijk de World Sailing, ORC en IRC
Internationale Congressen plaatst. De Noordzee Club was ook digital
daarbij aanwezig. Tijdens het webinar dat de plek van de Dag van het
Wedstrijdzeilen verving, is uitgebreid verslag gedaan van deze
congressen.
Gedurende het jaar heeft het bestuur de ontwikkelingen bij het
Watersportverbond nauwgezet gevolgd en waar mogelijk hebben wij
onze zienswijze met betrekking tot de wedstrijdlicenties en andere
onderwerpen op een constructieve manier overgebracht. Positief is ook
dat wij structureel een plek hebben in het overleg van het Platform
Wedstrijdzeilen.
Verder heeft het bestuur gebruik gemaakt van de gelegenheid die het
bijzondere jaar 2020 bood, om na te denken over de mogelijkheden voor
een betere profilering van de Noordzee Club als vereniging voor het
bevorderen van het wedstrijdzeilen met kajuitboten op open water en de
Noordzee. De plannen die daaruit zijn voortgekomen worden momenteel
uitgevoerd. De eerste voorbeelden heeft u al gezien in de vorm van 2
webinars.

Qua bestuur hebben we het grootste gedeelte van het jaar helaas moeten
doen zonder onze voorzitter die i.v.m. ziekte zijn rol niet kon vervullen.
Gelukkig is hij voldoende hersteld om zijn rol weer op te zich te nemen.
Verder zijn wij verheugd dat we twee kandidaat-bestuursleden kunnen
voordagen: Kristien Fromm als penningmeester en Martine Vos voor de
portefeuille Events.
Peter Tjalma
Wnd. Voorzitter

