
 

 

Algemene Ledenvergadering 2022 

Noordzee Club Lezing, Prijsuitreikingen en Borrel 

Het bestuur van de Noordzee Club nodigt U graag uit aanwezig te zijn bij de 

Algemene Ledenvergadering 2022 van de Noordzee Club met aansluitend 

achtereenvolgens de Noordzee Club Lezing, de Prijsuitreikingen van de 

Najaarscompetitie 2021 en de jaarprijzen voor bijzondere prestaties in het 

Nederlandse zeezeilen, zoals de Prins Hendrik der Nederlanden Trofee en 

de Shorthanded Awards met afsluitend een borrel. 

Datum: zaterdag 26 maart om 12:30 

Locatie: Drijvend Clubhuis van Jachtclub Scheveningen 

Adres:  Hellingweg 98, 2583 WH Den Haag 

De zaal is open vanaf 12:00. 

Algemene Ledenvergadering Noordzee Club 26 maart 2022  

Voor de agenda zie pagina 2 

Noordzee Club Lezing 2022 

Om 15:15 verzorgt Marcelien de Koning, 3-voudig wereldkampioene en 

olympische zilveren medaillewinnares in de 470 klasse als burgemeester 

van de Noordzee en chef de E mission de Noordzee Club Lezing. 

Hiervoor zijn de leden van de Jachtclub Scheveningen en de bemanningen 

van de leden van de Noordzee Club die (nog) geen lid zijn van de Noordzee 

Club ook van harte uitgenodigd.  

Inloop vanaf 14:45 

Uitreiking Jaarprijzen 
Na de Noordzee Club lezing worden de prijzen uitgereikt van de Noordzee 

Club Najaarscompetitie 2021 en de jaarprijzen voor bijzondere prestaties in 

in het Nederlandse zeezeilen, zoals de Prins Hendrik der Nederlanden 

Trofee en de Shorthanded Awards. 

Borrel 

Afsluitend wordt u door de Noordzee Club een drankje aangeboden. In de 

hoop U te mogen begroeten op 26 maart,  

Het Bestuur van de Noordzee Club 

Dirk-Jan Zweers, Kristien Fromm, Willem Ellemeet, Martine Vos, Willem 
Schopman, Raymond Roesink, Erik van Vuuren en Peter Tjalma 



 

 

 

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022 

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 

3. Verslag ALV april 2021 

 

4. Verenigingsjaarverslag 2021 

 

5. Financieel verslag 2021 

 

6. Verslag van de kascommissie  

 

7. Decharge van het bestuur over het jaar 2021 

 

8. Aftreden en Herverkiezing van bestuursleden 

 

9. Verkiezing nieuwe bestuursleden en wisseling portefeuilles 

 

10. Plannen en Begroting 2022 

 

11. Evenementen 2022 

 

12. Rondvraag en sluiting 

 

Aanmelden voor 26 maart doet u hier: 

https://docs.google.com/forms/d/1tfEoditI0EvdgQqm8GR5H2QqO4dcR6

m_LfEVfYGDiUw/edit 

 

Stukken voor de ALV 

De stukken voor de vergadering kunt U vanaf vrijdag 18 maart ook 
terugvinden op onze website:  http://noordzeeclub.nl/alv-2022 
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Bijlagen bij de agenda 

• Ad 3)  
De notulen van de vorige ALV zijn vanaf 18 maart te vinden op 
http://noordzeeclub.nl/alv-2022  
 

• Ad 4)  
Het verenigingsjaarverslag is vanaf 18 maart te vinden op 
http://noordzeeclub.nl/alv-2022  
 

• Ad 5)  
Het financiële jaarverslag is vanaf 18 maart te vinden op 
http://noordzeeclub.nl/alv-2022  
 

• Ad 6)  
Het verslag van de kascommissie is vanaf 18 maart te vinden op 
http://noordzeeclub.nl/alv-2022  
 

• Ad 8)  
Dirk-Jan Zweers (Voorzitter) treedt om persoonlijke redenen af en is 
derhalve ook niet herkiesbaar. Erik van Vuuren 
(Wedstrijdcommissaris), Peter Tjalma (Communicatie) en Raymond 
Roesink (Voorzitter Technische Commissie) treden af en zijn 
conform artikel 11 lid 2 van de statuten niet herkiesbaar.  
 
Vanwege het vertrek van Dirk-Jan vraagt het bestuur dispensatie 
aan de ALV voor herverkiezing van Peter Tjalma voor een derde 
termijn. Indien de ALV hiermee akkoord gaat dan zouden we de ALV 
tevens willen vragen om Peter in functie als Voorzitter te 
benoemen. 

 

• Ad 9)  
Het bestuur draagt voor als nieuwe bestuursleden: 
o Willem Schopman als Wedstrijdcommissaris 
o Willem Ellemeet als Voorzitter van de Technische Commissie. 

Het bestuur is nog op zoek naar een secretaris en een bestuurslid 
communicatie. 

Zolang er nog geen secretaris is zal Kristien Fromm de functie van 
secretaris waarnemen. 
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