Notulen Najaarsvergadering Regenboogclub
Datum: 8 november 2016
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Clubhuis KNRZV, Muiden
Bestuur : FT / EJ / FR / JG / AS / BN
Bericht van afwezigheid:

Aanwezig:
F.Bulk

M.Moerman
G.Kranenbug-Marijt
H.J. Vissia
M.Moerman
H.Bergsma
F.Sluyters

R.Boot

F.Beck
M.Buis
T.Duyvestein
M.Blees
E.Koekoek
B.La Grouw
M.Blom
F.Bergerer
T.Kok
E.J.Beukers
R.Kampschreur
P.Kempeneers
F.Bik
L.Hartman
F.Hartman

P.Bisschop
A.Diephuis
P.Bijlard
H.Amsterdam
P.Peet
L.Margadant
T.Allart
P.Kok
I.Poelman
K.J.van Brouwershaven
P.v.Reeuwijk
C.ten Kley
B.Kloos
G.Nater
M.v.Eijk
C.Nater
B.Jonker
P.de Witte
J.F.Mandemaker
S.Koster
R. de Kraa
P.Hoogendam
F.Dekker
J.B.Lucas
Pieter Kempeneers M.Drontmann
H.de Jong sr

Opening:
1. Opening door VZ, heet een ieder welkom en met name de ere-leden en vraagt vervolgens
goedkeuring notulen Najaarsvergadering 2015. Notulen worden goedgekeurd.
2. Ingekomen stukken
Enquete spreader vs gate
Uitslag was 11-11 (weinig reacties) Voorstel voor kleinere plassen is een gate en langere
plassen een spreader. Cees N. Geeft aan dat een spreader altijd het minste risico is op
ongelukken. In het voorjaar komt er een nieuwe enquête.
3. Deelnemersvelden
In 2016 was er een toename van het aantal schepen met 10%, in totaal 290 schepen
4. Voorlopige wedstrijdkalender 2017
Nieuw op de agenda zijn de wedstrijden in Como / Bellano. Met betrekking tot de
wedstrijden op Grou zijn er 14 stemmers voor het evenement in 2017.
5. Presentatie Ido Poelman
Het gebruik van de Nederlande vlag tijdens de Holland – Frieslandwedstrijden.
6. Presentatie I-sail
Het gebruik van een app op de smartphone welke de mogelijkheid schepen te volgen en
ook de wedstrijden na afloop te analyseren.
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7. Bestuurssamenstelling
Arjan Snoeck blijft aan als penningmeester.
VZ stelt Gerard van der Krogt voor als komend voorzitter na 2017
8. Jaarprijsberekening
Het huidige systeem welke gebruikt word bij de RBC wordt vergeleken met andere klassen
zoals bij de Pampus (Erik Koekoek geeft toelichting). Het huidige RBC systeem is ooit in
het leven geroepen om ook kleinere evenementen te promoten.
9. TC Zaken
JG geeft uitleg over het opmeten van de vloerhoogte in de schepen. Voorstel is om via een
stappenplan de vloer te gaan verhogen naar de norm per 2018.
Cees N. pleit om de vloer zo hoog mogelijk te plaatsen, komt het zeilen ten goede.
10. Lustrum 2017
Voor Pinksteren 42 inschrijvingen tot dusver, oproep : schrijf in! Como heeft 47
inschrijvingen en zit vol, deze maand kan er definitief ingeschreven gaan worden ook voor
de hotels (3 prijsniveaus). Het lustrumbudget zit bijna op schema, het aantal verkochte
boeken is 480 (600 worden er gedrukt), totaal aantal pagina’s :600.
Er komt een expositie van de historie RBC in het Friese scheepvaartmuseum in de zomer.
11. Grevelingen 2018
Gaan we in 2018 twee maal naar de Grevelingen?
Discussie volgt zonder duidelijkheid, onderwerp zal op de volgende vergadering komen.
12. Hiswa 2017
In maart neemt de RBC weer deel aan de Hiswa met de 100 en 149 als demo’s.
De 56 is dan niet beschikbaar in verband met deel name aan de Australian Wooden Boat
Festival (10-13 feb. 2017).
13. Rondvraag
P.Hoogendam vraagt welke extra acties er worden genomen om de Kaagweek en
Sneekweek te promoten in 2017, niets extra’s in het bijzonder gezien de grote populariteit.
Er zijn wel zorgen over de deelname in Sneek gezien het feit dat Como ook in augustus
Gevaren gaat worden.

