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1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag ALV april 2020
4. Verenigingsjaarverslag 2020
5. Financieel verslag 2020
6. Verslag van de kascommissie 
7. Decharge van het bestuur over het jaar 2020
8. Aftreden en Herverkiezing van bestuursleden
9. Verkiezing nieuwe bestuursleden en wisseling portefeuilles
10.Plannen en Begroting 2021
11.Rondvraag en sluiting

Agenda
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1. Opening

• Peter Tjalma opent als voorzitter a.i de vergadering en heet iedereen
welkom bij een bijzondere ALV in verband met Corona.

• Speciaal dank aan onze sponsoren voor hun onaflatende steun aan de 
Noordzee Club

• Peter vraagt aandacht voor de vacatures die in het Bestuur aanwezig
zijn: Secretaris en Marketing & Events.
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2. Mededelingen

• Er zijn geen ingekomen stukken.

• Eventuele vragen tijdens deze ALV graag via de Q&A knop in de Zoom 
applicatie.
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3. Verslag ALV April 2020

• Bijzondere ALV omdat we deze in 2020 via e-mail hebben afgehandeld.

• Hierdoor een enorm hoge “opkomst”.

• Stukken zijn hier nog steeds beschikbaar:
http://noordzeeclub.nl/alv-2020
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4a. Verenigingsjaarverslag 2020

• We staan even kort stil bij het overlijden van Leo van Raam.

• Het jaar kenmerkt zich verder door een gebrek aan zeilraces. Hierdoor is de 
start van de nieuwe competitieopzet niet gelukt en proberen we dat in 2021 
opnieuw.

• Het Bestuur is nog immer druk op zoek naar nieuwe bestuursleden.

• Ook de internationale congressen zijn online gehouden.

• Ontwikkelingen bij het Watersportverbond worden op de voet gevolgd en 
we ondersteunen waar mogelijk bij de activiteiten van het rating office.

• We hebben twee webinars georganiseerd die zeer goed bezocht zijn.
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4b. Verslag van de wedstrijdcommissaris

• Vorig jaar snel geschakeld om te voorkomen dat alle organisaties hun races 
gingen uitstellen met als risico een overvloed van races op een later tijdstip.

• Daar waar wel races gevaren werden, werd er veel digitaal gedaan en dat 
bleek goed te werken.

• Toch een aantal mooie NKs kunnen varen.

• Nu aan het kijken hoe onze doelgroep wil zeilen.

• Ondersteuning aan IRC vloot in aanloop naar EK IRC in Breskens in 2022.

• Als 2021 weer een slecht wedstrijdjaar wordt, kijken we naar een 
alternatieve Verbondsbezem competitie.
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4c. Verslag van de TC
• In 2020 diverse controles uitgevoerd bij de NK’s in Muiden, Scheveningen en 

Medemblik. Wat formeler aangepakt en dat gaan we vasthouden.
• Deelgenomen aan de congressen eind vorig jaar en daarbij ondermeer 

meegedacht over de nieuwe layout van de ORC certificaten.
• Aandacht om te komen tot een opleiding voor klassencontroleurs. Dit zodat

de controles van de eerste bullet ook in de toekomst kunnen plaatsvinden.
• Voor 2021 versterken van kennis over meetbrieven bij zeilers en over 

veiligheid bij organisaties.
• Meer samenwerking met het Verbond voor het opmaken en uitgeven van 

meetbrieven.
• Verkennen op welke manier we SW binnen de NZC een betere

vertegenwoordiging kunnen geven.
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4d. Verslag Communicatie
• In 2020 actief geweest om meer bezoek op website en Facebook te 

krijgen. Dit ondermeer door meer verhalen over wedstrijden te 
publiceren.

• De wedstrijdkalender is tegelijk met de nieuwe certificaten naar de 
leden verzonden.

• Aandacht voor meer zichtbaarheid van de NZC tijdens Evenementen.

• In 2021 is de kalender aan het begin van het jaar ook verzonden naar 
de studentenzeilverenigingen en watersportverenigingen.

• Verder vergroten van de NZC tijdens evenementen door het 
organiseren van side-events.
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5. Financieel verslag 2020

• Over afgelopen jaar hebben we onze sponsoren niet gevraagd om een 
bijdrage, overeenkomsten schuiven een jaar door.

• Beperkt kosten voor Evenementen gehad. 

• Plus onder de streep ondanks een begroot tekort.

• Begroting 2021 is gericht op terugkeer naar een normal jaar.

• Meer aandacht voor zichtbaarheid op Evenementen.

• Begroting met een tekort van €5.700, zodat we onze reserve inzetten 
voor de zeilsport.
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6. Verslag van de kascommissie 2020

• Ysbrand Endt doet kort verslag van het werk van de Kascommissie.

• Geen opmerkingen over de jaarrekening.

• Verzoek aan Bestuur om na te denken om de contributie te verlagen om 
de “winst” terug te laten vloeien naar de leden in de vorm van een 
lagere contributie.

• Dank van het Bestuur voor het werk dat de Kascommissie weer heeft 
verzet.
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7. Décharge van het bestuur

• Via een stemming in Zoom kunnen de aanwezige leden aangeven of ze 
décharge verlenen aan het Bestuur over het jaar 2020.

• Alle leden stemmen in met het verlenen van décharge.
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8. Aftreden en herverkiezing bestuur

• Ad Lagendijk treedt na 7 jaar af als bestuurslid Communicatie en is niet 
herverkiesbaar. Ad ontvangt een handgeschilderd NZC bord als dank 
voor zijn inzet.

• Erik van Vuuren treedt na twee termijn (6 jaar) ook af en is statutair niet 
herkiesbaar. Vergadering wordt gevraagd voor verlenging met een derde 
termijn omdat er geen opvolging gevonden is. De aanwezige leden 
stemmen hiermee in.

• Dirk-Jan Zweers heeft zijn 1ste termijn als voorzitter afgerond. Hij is 
hersteld van zijn ziekte en stelt zich graag beschikbaar voor een 2e

termijn. De aanwezige leden stemmen ook hiermee in.

• Alle leden dank voor deze herverkiezingen!
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9. Verkiezing nieuwe Bestuursleden
• Kristien Fromm heeft zich beschikbaar gesteld voor een Bestuursfunctie en 

zal zich graag als Penningmeester gaan inzetten.

• Martine Vos wil ook graag haar steentje bijdragen aan het Bestuur met het 
organiseren van een aantal leuke NZC events.

• Bij benoeming van Kristien zal Peter de portefeuille Communicatie 
overnemen.

• Er is geen bezwaar van de aanwezige leden, dus we heten de nieuwe 
Bestuursleden van harte welkom! We zijn blij met twee dames in het 
Bestuur.

• Vacature voor Secretaris blijft open staan.

• Peter draagt het voorzitterschap terug over aan Dirk-Jan.
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10. Plannen en begroting 2021

• Voor 2021 nadrukkelijk meer aandacht voor de zichtbaarheid en 
bekendheid van de NZC en het werk dat we doen.

• Dit door evenementen en meer publicaties zoals de wedstrijdkalender.

• Ondersteunen van het EK IRC 2022.

• Begroting met een klein tekort, er vanuit gaand dat er een (redelijk) 
normaal jaar zal zijn. We zullen de contributie daarom niet verlagen 
maar het geld inzetten voor zeil-gerelateerde activiteiten. Kascommissie 
steunt deze aanpak.

• Meer activiteiten op initiatief van de NZC.
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11. Rondvraag en sluiting

• De vergadering is niet uitgebreid bezocht met slechts 12 leden, maar 
deze waren zeer betrokken bij de agendapunten.

• Iedereen wordt uitgenodigd om zelf een biertje met bitterballen te 
pakken.
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