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We kunnen terugkijken op een historisch vergadering, veroorzaakt door het feit dat de 
vergadering bijna een uur heeft geduurd. Dit werd niet veroorzaakt door onenigheid maar vooral 
doordat een aantal mensen een hoop te vertellen had.  
 
Voorzitter Rien mocht de vergadering openen Tijdens de vergadering zijn de volgende punten 
besproken:  
 

 Allereerst hebben we het afgelopen jaar geëvalueerd, Hierbij hebben we het natuurlijk 
uitgebreid gehad over het mooie jubileumfeest en de andere evenementen die we 
hebben georganiseerd.  

 Punterzeilen:  
Als veranderpunt werd aangedragen om het punterzeilen aan te passen. Momenteel 
bestaat het punterzeilen uit drie onderdelen, roeien, zeilen en een onderdeel vrij(zie 
maar hoe je terug komt). Voorstel is om het onderdeel roeien (werf tot aan KNRM) te 
laten vervallen en dit te vervangen door een extra zeilronde. De belangrijkste reden is 
dat er veel punters zijn die niet kunnen roeien en daarom bij voorbaat al zijn 
uitgeschakeld voor de eindoverwinning. De meerderheid was voor en het bestuur komt 
hier binnenkort op terug. Mocht je nog steekhoudende argumenten voor of tegen 
hebben, laat het ons dan even weten.  

 Visserijweekend 
Inschrijfgeld voor het Visserijweekend is veranderd van 10 euro per persoon naar 25 
euro per deelnemende punter  

 Pootaal;  
Besloten is om dit jaar weer voor 750 euro pootaal uit te zetten 

 Instellen commissies per evenement  
We willen dit jaar de betrokkenheid van onze leden bij evenementen gaan verhogen. Dat 
betekent dat we van onze actieve leden, naast deelname aan evenementen, ook 
verwachten dat ze zo nu en dan hand en spandiensten verrichten. Hierbij moet je denken 
aan bijvoorbeeld opbouwen en opruimen of een keertje bardienst.  
We hebben afgesproken dat we in eerste instantie een maand voor de start van een 
evenement een mail rondsturen met de werkzaamheden en de vraag wie welke taak op 
zich wil nemen. Als dit niet werkt gaan we mensen meer direct benaderen. 

 Bestuurswisseling  
Na jaren van veel inzet voor de vereniging heeft Gerrit van der Heide besloten het wat 
rustiger aan te gaan doen. We bedanken Gerrit voor alles wat hij voor de vereniging 
heeft gedaan.  
Gelukkig hebben we Dinand Pruis bereid gevonden in het bestuur plaats te nemen. 
Dinand, veel succes en vooral sterkte met deze zware last die je op schouders hebt 
genomen.  
Jacob Koops heeft daarnaast aangeven de communicatie op zich te willen nemen, dat 
betekent het contact met de pers en het up-to-date houden van de site. Ook Jacob 
wensen we veel succes met zijn nieuwe rol.  

 Kas  
Everhard Koops kon als penningmeester vertellen dat we financieel een prima jaar 
hebben gedraaid. De evenementen vielen positief uit en ook het Jubileumfeest leverde 



meer op dan begroot. Daarom is besloten om een bedrag van 500 euro te schenken aan 
een goed doel.  

 Kascontrole is uitgevoerd door Wim Hoeve. Volgend jaar wordt deze uitgevoerd door Jan 
Westerink 

 Elburg helpt Gambia  
Het goede doel is Elburg helpt Gambia geworden. Na afsluiting van de vergadering werd 
een cheque van 500 euro overhandigd aan Henk Hulst van de stichting.  

 Tijdens de rondvraag werd er aandacht gevraagd voor Rondje Kampen op 9 mei en het 
feit dat Hans Houkema één van zijn mooie zeepunters wil verkopen.  
Op de site onder de kop "Links" kun je hier meer informatie over vinden.  

 
Rond half negen kon de vergadering eindelijk worden afgesloten en kon het bier rijkelijk vloeien 
en was het weer een prachtige avond.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Het bestuur 


