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Redactie: mastvoet@amsterdamwindsurfing.nl

wie doet wat?
B e s t u u r A ms t e r d am W i n d s u r f i n g

C o r r e sp o n d e n t i e

bestuur@amsterdamwindsurfing.nl

P.Z.V. Amsterdam Windsurfing
Postbus 75565

Voorzitter • Rogier van der Tak

1070 AN Amsterdam

Secretaris • Willemien Schenkeveld
Penningmeester • Jiska van Duijnhoven jiska@gmx.co.uk

Adres

Alg. bestuurslid • Sjaak Besseling

Riekerweg 40

Alg. bestuurslid • Pieter Bakker

1066 BT Amsterdam

Alg. bestuurslid • Jan de Lange

Tel: 020-6174008

C o mm i ss i e s A ms t e r d am W i n d s u r f i n g

Postbanknummer: 19 12 262

Trainingen/cursus • Pieter Bakker

KNWV registratienummer: 536 a

cursussen@amsterdamwindsurfing.nl
Website • Timon Hagen (commissiehoofd) & Ruud Laan (commissielid)
webcommissie@amsterdamwindsurfing.nl

Opz e gg i n g l i d maat s c h ap

Mastvoet • Elke Krausmann, Frederike Ritzema, Davy van der Elsken & Lisa Snip

Een lidmaatschap is voor 1 kalenderjaar en loopt automatisch door zonder opzegging.

mastvoet@amsterdamwindsurfing.nl

Opzegging voor het komende jaar dient vóór 30 november schriftelijk te geschieden.

Kantine • Sylvion Ponit & Sjaak Besseling

Dit kan per brief of per e-mail aan ledenadministratie@amsterdamwindsurfing.nl

Surfstallingen • Peter Veldman
Ledenadministratie • Harry Binnendijk

Vraag altijd om een bevestiging van de opzegging, dit om misverstanden te voorkomen.

Wedstrijden • VACANT
AWeekendcommissie • Patrick van den Elshout & Josje Altenburg
Feestcommissie • Jose Bekhorst, Merel van de Ham, Tim Mintiens & Sarleen Kapma.
feestcommissie@amsterdamwindsurfing.nl
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ledenadministratie@amsterdamwindsurfing.nl

AW jaaragenda 2008
Amsterdam windsurfing:

Ger Scharff groet u allen!
overige events:

Zoals veel van jullie weten, is AW’er Ger Scharff deze winter getroffen door een hartinfarct,

10 maart Algemene Ledenvergadering

04/09 maart -HISWA 2008- RAI, Amsterdam

Hij verblijft nu door de week in verpleeghuis De Drie Hoven, waar hij therapie krijgt en in het

5 april Grote Schoonmaak

20/24 maart EK Raceboard Junior, Youth &

weekeinde is hij thuis bij zijn vrouw. ,,Hij heeft een flinke tik gekregen, lezen en schrijven gaat

26 april Seizoensopening

Masters-Civitavechia, Italië

bijvoorbeeld moeilijk, maar hij is nog steeds dezelfde humoristische en scherpe Ger die we al

1 mei Open Dag

20/24 maart -Europees Kampioenschap

zo lang kennen”, vertelt Kees van der Meij, die regelmatig contact met hem heeft.

3 mei Eerste zaterdagtraining

Techno293-Civitavechia, Italië

Op de Nieuwjaarsreceptie hebben we Ger met alle aanwezigen een beterschapsgroet gestuurd.

7 mei Eerste woensdagtraining

26/30 maart -EFPT Torro d’Andaluz-Tarifa

Kort daarna kregen we een kaart van hem:

12-16 mei Start vijfwekencursussen

26/27 april-3Games: Wild Games

9-13 juni Einde vijfwekencursussen

Brouwersdam

‘Beste mensen, Hartelijk dank voor alle belangstelling. Naar omstandigheden gaat het goed. Ik

15 juni Trailerdag 1

30 april /05 mei-EFPT Surf Wolrd Cup-

hoop snel weer naar huis te kunnen en jullie weer te ontmoeten. Groet, Gerard Scharff.’

16-20 juni Start weekcursussen

Podersdorf, Oostenrijk

22 juni Reserve trailerdag

01/10 mei-RS:X European Championships Brest,

28 juni Koppelrace

Frankrijk

20 juli Trailerdag 2

17/18 mei-Starboard Pro Kids 2008

27 juli Reserve trailerdag

Brouwersdam

17 augustus Trailerdag 3

21/25 mei-EFPT Penninsula Hell-Polen

24 augustus Reserve trailerdag

31 may / 01 jun-Hoge Noorden Meeting

25-30 augustus eind weekcursussen

Tjeukemeer

6 september Clubkampioenschappen

05/08 juni-EFPT Vassiliki-Griekenland

20 september Laatste zaterdagtraining

12/15 juni-EFPT Lefkas-Griekenland

24 september Laatste woensdagtraining

26/29 juni-EFPT Alacati-Turkije

vrij 26-zo 28 september AWeekend

04/05 juli-Nationale Windsurfdag 2008

1 oktober Eerste conditietraining

Reeuwijk

4 oktober Eerste oktober zaterdagtraining

02/08 augustus-RS:X Youth European

25 oktober Laatste oktober zaterdagtraining

Championships-Sicilië, Italië

Het adres van Ger Scharff is: Ruimzicht 295, 1068 CZ Amsterdam.
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gevolgd door een herseninfarct.

Spelletjes, blaadjes, banken, tafeltennistafel

van de voorzitter

Het wordt tijd om de kantine eens wat gezelliger te maken, vindt de Jeugdcommissie. Daar

De nieuwigheid is er nu wel een beetje af:

die spelen. Het meest dringend is de “kleine

hebben we al wat plannen voor (tafeltennistafel, hangmat, zithoek, abonnementen op (surf)

het dagelijks bestuur is sinds maart ‘07 geïn-

steiger” aan het worden. Voor wie het niet

bladen), maar voordat we veel geld gaan uitgeven terwijl dat misschien niet nodig is, eerst een

stalleerd en samen met Sjaak, Jan en diverse

weet: we hebben een klein motorbootje dat

vraag aan iedereen.

hoofden (door verschillende wisselingen van

door de TC wordt gebruikt bij trainingen. Dat

de wacht zijn dat inmiddels 4 mensen) van de

ligt afgemeerd aan de “kleine steiger”. Die

TC vormen we alweer bijna een jaar het be-

moet herbouwd worden en daarvoor hebben

stuur van Amsterdam Windsurfing. Dat bete-

we iemand nodig die in het water kan heien.

kent dat alles in het teken staat van de nade-

Het gaat om een paar palen, maar wel tot een

rende Algemene LedenVergadering. Dit jaar zal

meter of 3 uit de kant. Op mijn verzoek per

die gehouden worden op maandag 10 maart.

e-mail en oproep op de site is helaas de Gou-

Als gebruikelijk in ons clubhuis aan de Rieker-

den Tip nog niet binnengekomen. Hierbij dus

weg.

nogmaals de vraag of iemand iemand kent die

1

Heb je leuke tijdschriften die je niet meer leest? Leg ze neer op AW! We hebben grote

schoonmaak gehouden in de schappen, dus er is weer ruimte.
2 Heb je spelletjes waar je eigenlijk niets mee doet? Die zijn ook hartstikke welkom.
3 Verder zijn we op zoek naar banken om een gezellige zithoek te maken. Heb je er eentje

staan, bel/mail met Willemien secretaris@amsterdamwindsurfing.nl of 06-16310739.

dat voor een mooie prijs kan en wil doen.
Van alles zal de revue passeren: een terugblik
op 2007 en een vooruitblik op 2008, maar ook
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En heb je toevallig een degelijke, opklapbare tafeltennistafel staan, dan nemen we die

Beste surfers en surfsters, tot op de ALV.

de diverse commissies zullen aan het woord

graag voor een zacht prijsje van je over. Ook hierover kun je terecht bij Willemien.

komen om te vertellen wat er zoal gedaan is,

Verder zijn we bezig met de voorbereiding van activiteiten om meer jeugdleden aan te trekken.

wordt en gaat worden voor en op de vereni-

Waarschijnlijk gaan we deze zomer Jeugd Opstap Dagen houden, maar daarover later meer.

ging. Zoals al eerder in een e-mail aangekon-

Ook hebben we aan het bestuur voorgesteld om de jeugdcontributie te verlagen. Dat wordt

digd: je kunt met Jiska op afspraak de finan-

waarschijnlijk besproken op de Algemene Leden Vergadering.

ciële boeken inzien. Als er dan nog vragen van
algemene aard zijn is er tijdens de ALV ruimte

De Jeugdcommissie

om daarop in te gaan. Voor verdere bijzonder-

(Bob, Jiska, Martijn, Willemien)

heden verwijs ik naar de agenda die elders in
deze Mastvoet staat.
Maar natuurlijk zijn er ook nog andere dingen

Groeten, Rogier van der Tak.
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Daarom:

Als nieuw redactielid wil ik me even voor-

juli kwam me wel goed uit. Wanneer men-

ten. Wat een kl*te werk! Ik kon maar niet uit

de rest van de week ook niet gekomen (te

stellen en vertellen hoe ik bij AW ben beland.

sen informeerden naar mijn vakantieplannen,

de voeten met de draadjes en kon nog geen

zwaar? ;-)). Eigenlijk heeft bijna niemand

Het begon allemaal tijdens een fietstochtje

vertelde ik ook mijn windsurfplannen erbij.

makkelijke methode vinden om het zeil strak

echt een stukje kunnen varen gisteren. Ge-

van mijn werk naar huis. Ik werk twee dagen

Ik zag er erg naar uit en was benieuwd hoe

te trekken. Later konden we het water in

lukkig lukte dat sommigen deze dag wel.

per week op een psychiatrische rehabilita-

ik het er vanaf zou brengen. Ik kreeg van-

en oefenen met op de plank staan (aan een

Weer stond er een harde wind en Robin gaf

tieafdeling in Amsterdam noord. Ik bedacht

uit mijn omgeving wisselende reacties. Mijn

boeitje) en het zeil ophalen. Er stond nogal

aan dat het moeilijk is om in deze winds-

me dat ik “als ik het minder druk heb” wel

oom vertelde dat hij voorheen aan windsur-

veel wind dus het was best moeilijk om het

omstandigheden het te leren. Elke dag stond

wilde gaan surfen. Windsurfen leek me het

fen deed en dat het met de wind mee erg

zeil omhoog te krijgen. Mijn handen werden

ter discussie of we het water wel op konden

meest praktisch aangezien het me teveel

goed te doen was, maar terugkomen, dat was

wat rozer van kleur.

gaan. Gelukkig mocht het ook deze dag weer.

moeite leek steeds naar de zee te gaan voor

moeilijk! Mijn collega gaf aan dat windsurfen

Dag twee. Vrijwel direct aan de slag met het

Na het theoriegedeelte zetten we de zeilen

mijn toekomstige hobby. Kitesurfen leek me

iets van de jaren 80 was. Ze lachte me een

opzetten van de zeilen en weer het water

op, ik begon het te begrijpen! De een na de

veel te eng.

beetje uit en vond het ronduit hilarisch dat ik

op. Het opzetten ging me al wat beter af. Er

ander lukte het een stukje te varen! Ik was

Na deze gedachte bedacht ik me dat uitstel-

op cursus ging.

stond weer veel wind dus het was nog steeds

even jaloers! Maar ook heel blij dat het kon

len eigenlijk niet nodig was, aangezien ik niet

En toen was het juli! Maandag een uur of

moeilijk het zeil uit het water te halen en niet

gaan lukken! Mijn armen hadden het zwaar

extra kon werken tijdens mijn zomervakantie

half tien was ik al op AW, te vroeg, aange-

direct van de plank af te vallen. De meesten

maar af en toe lukte het me een stukje te

van mijn studie psychologie en daardoor best

zien ik niet wist hoe veel tijd het fietsen me

konden na een tijdje los van de boei en ik

varen. Toch viel ik nog veel en snapte ik soms

tijd had voor een hobby. Ik besloot te gaan

zou kosten. De trainer Robin was al druk

uiteindelijk ook, maar volgens mij heb ik niet

niet helemaal wat ik moest doen. Maar… het

surfen (op internet) naar surfen. Wat bleek!:

met de voorbereidingen. Langzaam aan be-

vaak gevaren met het zeil uit het water! De

windsurfen heeft me gegrepen! Steeds als

windsurfen in Amsterdam! Hoe handig! En

gonnen mijn medecursisten te arriveren. De

meeste tijd probeerde ik het uit het water

ik er vanaf viel, klom ik er direct weer op.

ook nog eens zomertrainingen, én studen-

groep bestond uit drie jonge jongens, twee

te trekken, waaide ie direct over mijn plank

Vol goede moed begon ik aan mijn nieuwe

tenkorting. Ik voelde me jarig en besloot me

jongedames waarvan er één helaas niet mee

waardoor ik in het water viel of trokken mijn

poging(en). Dit was nog eens leuk! Aan het

vrijwel direct op te geven.

kon doen en één jongeman. Wat ik nog van

armen het niet meer waardoor het zeil weer

eind van de dag waren mijn handen wat rood

In het kader “dan doe ik de rest van de dag

de eerste training herinner is dat we uitleg

in het water zakte. Robin had het druk men-

van kleur. S’avonds ging ik in plaats van af-

nog wat” gaf ik de voorkeur aan een och-

kregen over de cursus, wat theorie kregen

sen terug te halen uit het riet. Later kregen

wassen, afdrogen, want dat hete water deed

tendtraining. Dat “de rest van de dag nog wat

en aan land op de plank mochten oefenen

we weer wat theorieles. Mijn handen wer-

maar pijn!

doen” bleek toch wat anders uit te pakken,

met ons evenwicht. Ook werden we direct

den wat donkerder roze van kleur.

Dag vier. Deze dag hadden we wat langer

maar daar kom ik later op terug. Ergens in

aan het werk gesteld met de zeilen opzet-

Dag drie. De jongeman was er niet. Hij is

theorieles. Vrijdag was de toets dus werden
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Mijn kennismaking met AW

we alvast wat overhoord. Daarna nog even

tegenover mijn vriendengroep! Ik heb nu via

het water op. Weer veel wind, maar het kon

via een eigen surfplank geregeld en ben van

nog. Sommigen konden al redelijke stukken

plan deze veelvuldig te gaan gebruiken ko-

varen en wat andere dingen zoals gijpen. Mij

mend seizoen!

A lg e m e n e l e d e n v e r ga d e r i n g
1 0 maa r t 2 0 0 8

lukte het ook steeds beter! Iedereen baalde
toen het tijd was om terug aan land te gaan.

Lisa Snip

S’avonds leerde ik het theorieboekje en bleken mijn handen inmiddels donkerrood.
Laatste cursusdag. We konden het water niet
op vanwege de te harde wind. Aan de ene
kant baalde ik, aan de andere kant begonnen mijn handen en armspieren te juichen.
Ze waren intensief gebruikt de laatste paar
dagen en waren moe! We deden de theorietoets (iedereen geslaagd!) en kregen nog
extra uitleg. Daarna kregen we de papieren
voor als je lid wilde worden en een certificaat. Als afsluiting dronken en kletsten we
wat en gingen daarna richting huis. Net als
de andere dagen was ik te moe om “de rest
zappen en lezen.
Terugkijkend was het een intensieve week
voor mijn spieren en handen, maar voor de
rest juist een week die mij energiek maakte.
Ik ben erg enthousiast geworden over windsurfen en ben volop promotie gaan maken
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van de dag nog iets te doen”, en bleef het bij

Tijd : 19.30 uur. Ple k : op AW
Introductie

In dit deel van de Mastvoet vind je informatie over de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
(ALV) van maandag 10 maart a.s. We blikken dan terug op 2007 en hebben het over de plannen
voor 2008. Zo vind je hier bijvoorbeeld een jaarverslag over 2007, de financiële cijfers over
2007 en in het kort de plannen voor komend jaar. Ook doet het bestuur een paar voorstellen,
waarover de ALV een beslissing moet nemen.
Alle leden zijn van harte welkom op de vergadering. Neem deze ALV-informatie daN alsjeblieft
mee. Dat scheelt, zo weten we uit ervaring, veel verwarring.
Ag e n da
1 . Opening
2 . Mededelingen: afmeldingen enz.
3 . Eventuele bijstelling van de agenda
4 . Ingekomen stukken
5 . 	Notulen vorige ALV

Ter goedkeuring
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6 . Algemeen jaarverslag 2007, inclusief verslag van de commissies
7 . Financieel jaarverslag 2007 en verslag kascommissie

De kascommissie (Martijn Bakker en Fred Hastman) heeft de boekhouding over 2007 gecontroleerd en brengt tijdens de vergadering verslag uit. Vervolgens moet de ALV besluiten of zij
decharge wil verlenen aan de penningmeester. Ook moet de ALV een nieuwe kascommissie
benoemen.
8 . Begroting 2008
9 . Voorstel: vaststelling verenigingsbijdrage 2008
Ter goedkeuring
1 0 . Voorstel aanpassing reglementen.
Ter goedkeuring.
1 1 . Af- en aantredende bestuursleden
Willemien Schenkeveld is in april 2007 aangetreden als secretaris ad interim. Zij moet nog
worden benoemd als secretaris. In verband met vakantie is zij helaas niet aanwezig bij de ALV.
Pieter Bakker, die eerder dit jaar afscheid heeft genomen als hoofd TC, treedt nu ook officieel
af als bestuurslid. Zijn plaats is vacant, maar wordt nu waargenomen door Bob Scholten en
Robin Schrama, die voorlopig samen de TC leiden.

1 2 . Af- en aantredende commissieleden
1 3 . 	Royementen

De penningmeester zal namens het bestuur een aantal leden voordragen voor royement wegens langdurige wanbetaling. Ter goedkeuring.
1 4 . Beleid 2008
1 5 . W.v.n.t.t.k.
1 6 . 	Rondvraag
1 7 . Sluiting
S t e mp r o c e d u r e

Stemming geschiedt middels handopsteking. De voorzitter noemt de mogelijkheden één voor
één op en de leden van de vergadering steken desgewenst de hand op. Deze worden geteld
door de secretaris. Bij grote onduidelijkheid over de uitslag kan overgegaan worden tot een
stemming op papier. Over personen wordt schriftelijk gestemd. (gebaseerd op art. 17 van de
statuten)
De aanwezige DERM-leden hebben een collectieve stem van 20% van de ledenvergadering..
De AW-leden op de vergadering hebben dus 80%. Iemand die zowel van DERM als AW lid is,
mag slechts 1 keer zijn stem uitbrengen, uit naam van AW of DERM. Hoe de DERM-leden hun
stemmen verdelen en uitbrengen is aan hen.
Voorbeeld: Stel, er zijn 28 AW-leden aanwezig op de ALV. 20 % is dan (28 gedeeld door 4) 7.
Stel er zijn 3 Dermleden. De aanwezige Dermleden hebben dan dus gedrieën 7 stemmen. Het
totaal aantal stemmen komt hiermee dus op (28+7=)35 (waarvan 7 dus 1/5, ofwel 20% is).
B i j 5 : N o t u l e n A lg e m e n e L e d e n V e r ga d e r i n g AW 1 9 maa r t 2 0 0 7

(omdat deze al eerder in de Mastvoet hebben gestaan, drukken we ze hier wat kleiner af)
Totaal aanwezig: 35 AW-leden, geen Derm-leden
Aanwezige bestuursleden: Edward van der Maas, Pieter Bakker, Jan de Lange (notulist), voorzitter ad
interim Vincent Lafeber en Sjaak Besseling (notulist)
1 . Op e n i n g .

Vincent Lafeber opent de vergadering en legt uit dat 10% van de leden aanwezig dient te zijn om te kunnen stemmen. Uit het ledenbestand blijkt dat AW 260 leden heeft. In de zaal zijn er momenteel 26 leden
aanwezig, dus er kan net gestemd worden.
Lisanne Snel is per 3 maart uit het bestuur gestapt. Zij krijgt het woord voor een uitleg. Lisanne vertelt dat
zij de verantwoording niet meer wil/ kan dragen, vanwege het gebrek aan tijd van de secretaris en het feit
dat de aandelen van Robeco niet verkocht zijn. Hierom is zij gestopt met het voorzitterschap.

De mastvoet nr.1 2008 |017

Informatie voor de Algemene Leden Vergadering op maandag 10 maart 2008

6 . F i n a n c i e e l j aa r v e r slag 2 0 0 6 e n v e r slag kas c o mm i ss i e .

7 . A f s c h e i d c o mm i ss i e s e n b e s t u u r ; b e n o e m e n n i e u w e b e s t u u r .

Edward van der Maas neemt het woord en begint uit te leggen dat de winst- en verliesrekening helaas
niet is afgedrukt in de Mastvoet. (Dit is inmiddels wel gebeurd.) Wel ligt hij nu al ter inzage op de surfclub.
Afgelopen zondag was Edward op de club aanwezig voor uitleg over de financiën, helaas kwam er maar
één lid om de stukken in te zien.
Grote uitgaven in 2006 waren: het windscherm, televisie met digitenne, nieuwe pc en motoren voor de
boten. Wat niet is uitgevoerd: het volleybalveld opknappen, aanschaf van nieuwe surfpakken tbv cursussen
en de verkoop van de Roparco-aandelen.
Wel is de zolder opgeknapt en ingedeeld en voorzien van archiefkasten en werkbladen.
Het aantal evenementen georganiseerd door externen is toegenomen en dus de bijbehorende begrotingspost ook. De reservepost betreft de wijnaffaire – wat die inhoudt, is al uitgelegd in de vorige Mastvoet.
Betreffende de verkoop van de Robeco-aandelen legt Edward uit dat hij de aandelen via het internet wilde
verkopen en een inlogwachtwoord nodig had. Dit werkte echter niet, zodat hij een nieuwe inlogcode
moest aanvragen. Dit duurde geruime tijd en in de tussentijd daalde de beurskoers aanzienlijk. Edward
vond het verstandig om nogmaals aan het hele bestuur te vragen om hij verder moest gaan of beter kon
wachten tot een betere koers. Via de mail heeft hij advies gevraagd en het merendeel van het bestuur was
het ermee eens om met de verkoop te wachten totdat de koers weer was gestegen.
Vraag vanuit de zaal: zodra de koers is gestegen tot 30 euro, worden de aandelen dan verkocht? Edward
antwoordt ‘ja’. Lisanne Snel is het niet eens met deze redenering.
Besloten wordt om bij dit verslag de mail van Edward toe te voegen, opdat iedereen het tijdspad en de
uitleg van Edward kan zien.*

Mastvoetcommissie: Froukje gaat weg, Marjolein Luman blijft, Elke Krausmann en Frederieke Ritzema
komen haar assisteren.
Feestcommissie: alle huidige leden nemen afscheid. Nieuw zijn Sarleen Kapma, José Bokhorst, Merel van
der Ham en Tim Mintiens.
Kascommissie: Martijn Bakker wil nog wel een jaar en wordt gekozen, Fred Hastman stelt zich beschikbaar
en wordt ook gekozen.
De overige commissies blijven gelukkig in hun huidige samenstelling doorgaan.
Penningmeester Edward van der Maas heeft er een jaar als ad-interim penningmeester en drie jaren als
penningmeester op zitten en neemt afscheid. Hij wordt bedankt met een fles wijn en bloemen.
Voorzitter Lisanne Snel is al afgetreden. Ook zij krijgt voor haar diensten een fles wijn en bloemen.
Secretaris en voorzitter ad interim Vincent Lafeber gaat na twee jaar weg, omdat hij het privé erg druk
heeft en ook nog een studie is begonnen. Ook hij krijgt een fles wijn en bloemen.
Sylvion Ponit krijgt ook een bos bloemen omdat hij de kantine blijft runnen en dat is voor iedereen een
opluchting.

De Kascommissie kan pas na 20.00 uur aanwezig zijn. Dit zal misschien invloed hebben op de agenda.
Afmeldingen zijn ontvangen van Gerard Scharff, Patrick van den Elshout, Josje Altenburg en van Derm.
Het contract met Derm is eindelijk getekend.
3 . N o t u l e n A LV 1 4 maa r t 2 0 0 6 .

Geen opmerkingen en goedgekeurd.
4 . I n g e k o m e n s t u kk e n .

Er zijn geen ingekomen stukken.
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5 . Jaa r v e r slag A lg e m e e n .

Rogier van der Tak wordt voorgesteld als nieuwe voorzitter. Hier wordt over gestemd: iedereen is voor.
Kees van der Meij merkt op dat dit soort stemmingen (over personen) voortaan wel schriftelijk moeten
gebeuren.
Jiska van Duinhoven wordt met algemene stemmen als nieuwe penningmeester benoemd.
Helaas is er geen opvolger voor de secretaris: het blijft stil in de zaal.
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Vincent Lafeber vertelt dat afgelopen jaar begonnen is met de bouw van het windscherm. Dit wordt
spoedig afgemaakt, zodat het in het nieuwe seizoen gebruikt kan worden. Tevens is er een luifel boven
de kantine gemaakt. Er zijn twee muziekinstallaties aangeschaft, eentje met voldoende geluidscapaciteit
voor feesten, die door de kantine bediend kan worden, en een kleine voor alle leden. Daarnaast zijn er
twee nieuwe motoren gekocht voor de boten, een nieuwe grote BBQ en verschijnt de Mastvoet voortaan
in kleur. Bijeenkomsten zoals de gezellige Nieuwjaarsborrel en de wintertrainingen werden en worden
goed bezocht.

André Rila vraagt waarom Edward niet gewoon heeft gebeld om de aandelen te verkopen. Edward zegt dat
hij nu eenmaal dat pad via het internet was ingeslagen en dat dit ook geld scheelt. Harry Buitendijk geeft
aan dat juist dit soort kwesties reden was om de aandelen te verkopen.
Han Hoonakker vraagt waarom we geld nodig hebben. Antwoord Edward: momenteel hebben we geen
geld nodig om grote zaken aan te schaffen. Het geld van de aandelen wordt op de bank gezet om zo een
reserve op te bouwen voor ontwikkelingen.
Martijn Bakker (kascommissie) vertelt dat hijzelf niet veel verstand heeft van financiën, maar zijn eega
Audrey wel. De kascommissie heeft de rekeningen gecheckt op boeknummer, heeft gecontroleerd hoe
bedragen zijn ingeboekt en ook gecheckt of het klopt in het boekhoudprogramma. Daarna is er een check
geweest op grote bedragen. Alles is helder en duidelijk terug te vinden.
Drie zaken die nadere aandacht vragen, zijn:
1. De wijnaffaire. Martijn en Audrey zijn van mening dat Edward te goeder trouw heeft gehandeld. In de
boekhouding is alles terug te vinden.
2. De geldstromen van de feestcommissie, trainingscommissie en de kantine moeten beter geregeld worden. Na een uitleg van de penningmeester gaat de kascommissie alsnog akkoord.
3. Inschrijfgeld van de cursussen wordt door de trainers mee naar huis genomen. Dat is een punt van
aandacht en moet veranderd worden.
De kascommissie adviseert de vergadering om de penningmeester décharge te verlenen.
Vincent wil dat de leden hierover stemmen, ook al is dit volgens een paar andere aanwezigen niet nodig.
Uitslag stemming: 32 voor, 0 tegen en 3 onthouding.

2 . Vas t s t e ll e n ag e n d a e n m e d e d e l i n g e n

PA U Z E

(notulen tot hier gemaakt door Sjaak Besseling. Het vervolg is van de hand van Jan de Lange)
Rogier van der Tak zit de vergadering na de pauze voor. Hij geeft een korte introductie over zichzelf.
Jiska heeft het penningmeesterschap van Edward van der Maas overgenomen en schuift ook aan. Naast
Jiska is ook Koos van Leeuwen actief in de penningen. Hij richt zich vooral op verzekeringen en kijkt ook
naar de mogelijkheden voor subsidie in het kader van de DMO (Dienst Maatschappelijke Ondersteuning). Er
komt een stukje over Koos in de komende Mastvoet.
8 . B e le i d
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Rogier geeft een korte toelichting m.b.t. de beleidsplannen 2007. Hij noemt onder andere:
•
invulling geven aan statuten en doel van de vereniging
•
in dat kader kaart hij de problematiek aan van het ontbreken van een secretaris aan en doet een beroep op de aanwezige leden. Zonder resultaat
Han Hoonakker stelt voor dat Vincent Lafeber zijn taak als secretaris ad interim voortzet, totdat een opvolger is gevonden. Vincent wijst dit af.
Er ontstaat een discussie over het wel-niet aanblijven van de penningmeester.
Rogier vervolgt met:
•
het draaiende houden van de vereniging, nieuwe plannen maken en deze uitvoeren
•
hij stelt voor om een afvaardiging van AW naar de wedstrijden van de Nederlandse Watersport Vereniging te sturen
•
AW huurt het terrein tot 2010, de vraag is wat er daarna gebeurt. Rogier neemt zich voor om dit uit te
zoeken. An Bult merkt op dat alle plannen in en om de Nieuwe Meer onlangs zijn opgeschort.
•
Rogier noemt nog het vernieuwen van de steiger en de Nuon-buis. Jan de Lange geeft een korte
toelichting m.b.t. de buis: de vergunning van Nuon is ongeldig verklaard door de Raad van State, Nuon
moet nu dus een nieuwe vergunning aanvragen. Tot die tijd proberen ze een gedoogvergunning te
krijgen.
Jiska memoreert dat er een lange-termijnbeleid m.b.t. de financiën moet komen. Een begin daartoe is
gemaakt en dat zal het komende jaar verder worden ingevuld.
Het aandelenpakket Robeco zal worden afgebouwd.
9 . C o mm i ss i e s

Aweekend
Josje Altenburg en Patrick van den Elshout zijn niet aanwezig.
De locatie van het Aweekend zal dit jaar hetzelfde zijn als in 2006: Brouwersdam, maar een maand later
(oktober), omdat gebleken is dat men wind belangrijker vindt dan mooi weer.
Feestcie
De feestcommissie is een nieuw team met: Tim Mintiens, Sarleen Kapma, José Bokhorst en Merel van der Ham.

Voornaamste doel is om meer mensen op de feesten te krijgen. Dit ondermeer door: meer introducés toe te
laten (dat is hun voorstel), actiever te mailen en meer samenwerking met Derm te zoeken.
Webcie
Ruud Laan en Timon Hagen lichten de nieuwe website toe, die sinds 18 maart live is.
•
Er komen veel nieuwe zaken.
•
De windmeter is weer on-line
•
De webcam doet het nog niet.
•
De Mastvoet komt ook op de site.
•
De site moet ook voor niet-leden aantrekkelijk zijn.
•
De aanwezigen worden opgeroepen om foto’s aan te leveren.
•
Ook het inschrijfformulier staat op de site.
Voorstel van Marjolein Luman: posters bij de sponsors ophangen met een link naar www.amsterdamwindsurfing.nl. Dit lijkt iets voor de PR-commissie.
Ledenadministratie en plankenstalling
Peter Veldman en Harry Binnendijk lichten de status van de administratie en de stalling toe.
•
De vereniging heeft op dit moment 260 leden, 7 meer dan in 2005. Er zijn 56 nieuwe leden bijgekomen, waarvan 4 jeugdleden. Er waren 49 opzeggingen. Verder zijn er 10 ereleden, 8 begunstigers,
15 jeugdleden en 13 gezinsleden.
•
Van de 230 plankstallingen staat nu ongeveer 10% leeg. Dit is het laagseizoen, in augustus ligt alles
meestal vol.
•
De ledenlijst die naar de KNWV gaat, is bijgewerkt.
•
Er komt één centrale administratie zodat financiën, stallingen en lidmaatschappen kunnen worden
gekoppeld en debiteuren eerder kunnen worden gevonden.
•
Het archief komt op zolder te staan.
•
Er bestaat de mogelijkheid om planken van wanbetalers te verkopen indien die langer dan twee jaar
op de club blijven liggen. Hier zal terughoudend mee worden omgegaan.
Er ontstaat een discussie over het verkopen van materiaal van wanbetalers.
Trainingscommissie
Pieter Bakker licht de volgende veranderingen toe:
•
De inzet van de instructeurs is intern besproken. Er zijn persoonlijke plannen gemaakt waarbij mensen
hun verantwoordelijkheid moeten nemen en daarop zullen worden aangesproken
•
Doel van de TC is om meer mensen op de plank te krijgen.
•
Er zal meer reclame gemaakt worden voor cursussen d.m.v. flyers, het beter communiceren van data
en het actiever benutten van de website.
•
Er zijn 4 trailerdagen gepland met, voor als het niet waait, steeds een reservedatum in het weekeinde
daarop.
Marian Bakker vraagt of er voldoende trainers zijn. Dit wordt bevestigend geantwoord. Berend Venema
zal de nieuwe inschrijvingen gaan regelen. Johan Poelman gaat de rol van Pieter in de loop van 2007
overnemen. Wanneer is nog niet bekend. Kees van der Meij merkt op dat in geval van vooruitbetaling van
het cursusgeld, de data goed definitief moeten zijn. Pieter legt uit dat de oplossing in een andere richting
wordt gezocht, bijvoorbeeld d.m.v. een pinautomaat op de club.
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Lisanne Snel overhandigt aan de nieuwe voorzitter de insignes, sleutels en nog een boek over voorzitterschap van.

1 0 . Wat v e r d e r t e r ta f e l k o m t
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1 1 . R o n d v r aag

•
Kees van der Meij vraagt naar de kano.
Pieter Bakker antwoordt dat er geen kano meer beschikbaar zal zijn voor de leden, omdat de vraagprijs van Ortwin Dellevoet hoger was dan wat het bestuur bereid was te betalen.
•
Ronald Schot vraagt naar de status van de royementen.
Edward van der Maas antwoordt dat vanwege het feit dat Harry Binnendijk voor langere tijd in het
buitenland verbleef, is besloten om royement van wanbetalers volgend jaar weer op de agenda te
zetten.
•
Tim Mintiens prijst de ongeplande trailerdagen in 2006, maar vraagt of ze beter kunnen worden
gecommuniceerd. Pieter Bakker antwoordt dat iemand dat dan moet oppakken. Tim zal een
voorstel doen.
Mededeling Rogier van der Tak:
Op 7 april is de schoonmaakdag. Mensen worden uitgenodigd om te komen. De dag zal door het bestuur
worden voorbereid en er zal een plan worden gemaakt.
Rogier dankt iedereen voor de aanwezigheid en de bijdragen. Hij sluit de vergadering om 21.50 uur.
* Hieronder volgt de tekst van de mail die Edward van der Maas op 28 februari aan zijn medebestuursleden
heeft gestuurd over de verkoop Robeco-aandelen:

Woensdag 28-02-2007
Verkoop 1000 stuks Robeco aandelen
Om transactiekosten 0,35% te besparen heb ik inlogmogelijkheid via de website aangevraagd bij Robeco,
daar online aangevraagde transacties kosteloos zijn. De eerste keer dat ik deze ontving en wilde gebruiken
kwam er een foutmelding en kreeg ik geen toegang bij volgende pogingen. Na opnieuw gebruikersnaam en
wachtwoord te hebben aangevraagd, ontving ik deze
vorige week. Vrijdag wilde ik na inloggen, wat nu wel correct verliep, tot verkoop overgaan bij de koers
van ongeveer 30,00. Aangegeven werd dat transacties dinsdagochtend i.p.v. maandagochtend zouden
worden uitgevoerd vanwege aanpassingen in het softwaresysteem van Robeco. Ik besloot te wachten met
opdracht tot verkoop te geven tot dinsdag om een onvoorzien verloop van de verkoop te voorkomen, door
problemen met het veranderen van het systeem of koersverandering op maandag. Dinsdag heb ik opdracht
gegeven tot verkoop van 1000 stuks, aangezien werd aangegeven dat de slotkoers van de vorige dag €
30,10 was. Na extra controle zag ik dat de datum die bij deze koers werd aangegeven van vrijdag was:
23-2-2007. Op RTLZ zag ik op het nieuws dat er stevige dalingen waren op de beurzen in zowel Europa,
VS als Azië. Dit na een lichte daling op maandag. Tot 15.00 kon ik de opdracht bij Robeco annuleren. Na
inloggen en poging tot annuleren van de opdracht, werd aangegeven dat deze rekening die autorisatie niet
heeft. Nieuwe poging: foutmelding. Hierna telefonisch contact opgenomen. Aangegeven werd dat ze een
storing in het systeem hebben met als gevolg de oude koers en niet accepteren van de annulering, deze
werd alsnog uitgevoerd. Vandaag is Robeco koers geopend (was verkoopmoment opdracht) op € 29,04.
Gisteren is de koers gezakt met 0,84. Voornemen: voorlopig afwachten of de beurzen zich snel herstellen
en bij een koers rond 30,00 tot verkoop overgaan.
Edward van der Maas

B i j 6 : A lg e m e e n j aa r v e r slag 2 0 0 7
A Jaa r v e r slag B e s t u u r

Tot de ALV van maart 2007 bestond het bestuur uit de volgende mensen:
Lisanne Snel (voorzitter); Vincent Lafeber (secretaris), Edward van der Maas (penningmeester), Pieter Bakker (algemeen bestuurslid/TC), Sjaak Besseling (algemeen bestuurslid) en Jan
de Lange (algemeen bestuurslid).
Kort voor de ALV nam Lisanne Snel tussentijds afscheid. Zij werd tijdens de ALV opgevolgd
door Rogier van der Tak. Ook trad tijdens de ALV Jiska van Duijnhoven aan als opvolger van
penningmeester Edward van der Maas. Tijdens de ALV werd afscheid genomen van Vincent
Lafeber, maar een nieuwe secretaris was nog niet gevonden. In april is Willemien Schenkeveld
aangetreden als secretaris ad interim. In augustus trad Pieter Bakker af als hoofd van de trainingscommissie en daarom vergaderde hij sindsdien ook niet meer mee met het bestuur. Zijn
plek aan de vergadertafel werd eerst overgenomen door Johan Poelman (t/m okt) en sinds
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Mastvoetcommissie
Marjolein Luman licht de plannen toe:
•
Afgelopen jaar is de Mastvoet in kleur uitgekomen.
•
Er is misschien nog meer mogelijk met de adverteerders.
•
Er wordt nagedacht over de plaatsing van nieuwe sponsors. Op dit moment zijn alle kleurpagina’s
gevuld.
•
Er wordt een oproep gedaan om kwalitatief goede foto’s aan de redactie te sturen.
•
Mensen worden aangemoedigd om de roddelrubriek weer van info te voorzien.
•
Er komt informatie over de CWO in de Mastvoet.
•
Er komt een rubriek voor nieuwe leden met smoelen.
Kantinecommissie
Deze blijft gewoon bestaan.
Derm
Derm heeft zich afgemeld (wintersport).
Stagiaire
Er bevindt zich een stagiaire in ons midden: Martijn van Dam. Hij volgt een opleiding sportmanagement bij
de ALO en loopt nu stage bij AW. Hij heeft een stageplan gemaakt met als doel leren en adviseren, bijvoorbeeld voor een evenement of een verbetering van de bedrijfsvoering.

Aan het einde van 2006 telde AW 265 leden, aan het einde van 2007 was dat aantal toegenomen tot 276. In 2007 zijn 63 mensen lid geworden (van hen blijven 50 ook in 2008 lid),
daartegenover stonden 52 opzeggingen.
Er zijn 3 jeugdleden bijgekomen in 2007, maar ook 3 mensen 18 geworden. Per saldo hebben
we dus nog steeds 12 jeugdleden.
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In 2007 heeft stagiaire Martijn van Dam van de Hogeschool van Amsterdam, opleiding sport
en ondernemen, een sterkte/zwakte-analyse gemaakt van AW. Eén van de zwaktes bleek te
zijn het ontbreken van een duidelijk jeugdbeleid. Vervolgens heeft Martijn op verzoek van het
bestuur een plan geschreven hoe we de jeugd kunnen versterken. In het kader hiervan zijn een
paar AW’ers bij elkaar gekomen als Jeugdcommissie i.o., om het jeugdbeleid weer nieuw leven
in te blazen. In de zomer werd een geïmproviseerde posteractie gehouden om onze cursussen
op het voortgezet onderwijs te promoten. In november heeft Martijn zijn plan gepresenteerd.
Zie verder onder Jeugdcommissie.
Bouwwerkzaamheden: het windscherm is afgebouwd en zijn de openslaande deuren vervangen. Ook zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor een grondige renovatie van de keuken,
die in het voorjaar van 2008 plaatsvindt.
Het is het bestuur nog niet gelukt om een oplossing te vinden voor de kleine botensteiger, die
op instorten staat. In november zijn er succesvolle gesprekken geweest met Onklaar Anker.
Afgesproken werd dat de aannemer die hun steiger aan het vernieuwen was, voor ons twee
palen zou slaan. Eind december bleek er toch geen zinnig overleg mogelijk met de aannemer,
zodat we nu weer met lege handen staan. Het bestuur heeft zich februari 2008 tot de leden
gewend met de vraag of iemand een aannemer kent die goedkoop enkele palen een paar meter
van de oever af kan slaan. Ook gaan we nu op Marktplaats adverteren en vervolgens de goedkoopst mogelijke oplossing kiezen.
In 2007 zijn de volgende PR-activiteiten verricht: posteractie bij het voortgezet onderwijs
(door de Jeugdcommissie i.o. en Saskia Duursema) en een stukje in de Sportkrant Slotervaart
(door de secretaris).

Verder heeft het bestuur zich o.a. beziggehouden met de volgende kwesties:
• Naar aanleiding van de blauwalgmelding begin juli, hebben we besloten dat voortaan in zo’n
geval de cursussen en de trainingen direct worden stopgezet. Wie zelf het meer op wil gaan,
wordt niet tegengehouden.
• De exploitatievergunning en de horecavergunning zijn vernieuwd.
• N.a.v. het AWeekend heeft het bestuur vastgelegd dat jongeren onder de 16 jaar voortaan
alleen met een ouder/andere begeleider erbij mee mogen. Voor minderjarigen van 16 jaar en
ouder is alleen schriftelijke toestemming van de ouders voldoende.
• Het bestuur heeft besloten dat de onkostenvergoeding van 27,50 voor hoofden van commissies niet per se alleen voor die hoofden is, maar dat zij zelf met hun mede-commissieleden
moeten overleggen hoe ze het geld onderling verdelen.
• Sinds Koos van Leeuwen in 2007 de verantwoording voor de verzekeringen heeft overgenomen, zijn deze allemaal geëvalueerd. Vooral de blusmiddelen en elektrische installaties
voldeden niet geheel aan de geëiste voorwaarden van de verzekering. De blusmiddelen zijn
inmiddels aangepast, voor de elektrische installatie gebeurt dat binnenkort. Er is ook gekeken
naar een bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Die dekt schade bijvoorbeeld bij wanbestuur
door het bestuur, dat dan hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Het bestuur heeft besloten
om deze verzekering niet af te sluiten.
• Met DERM is in maart 2007 (dus voor de ALV 2007) weer een (doorlopend) contract ondertekend. Het contact met DERM was goed.

B Jaa r v e r slag C o mm i ss i e s

Website
De website van AW heeft in 2007 een geheel nieuwe layout gekregen en ons plan is dit in
2008 verder uit te breiden. Het beheer van de website wordt inmiddels ook door commissieleden en het bestuur uitgevoerd, waardoor de webcie zelf actief met de support daarop en
uitbreiding van de website bezig kan zijn. De windmeter heeft het jaar door goed gefunctioneerd, helaas is het niet meer gelukt de webcam up-and-running te krijgen. In 2008 zal de
webcie een voorstel doen voor een nieuwe webcam en naar verwachting kunnen we dan snel
het Nieuwe Meer ook weer online bekijken.
Mastvoet
De Mastvoet heeft in het najaar van 2007 een metamorfose ondergaan. De nieuwe lay-out is
van de hand van Davy van der Elsken, die in 2007 tot de redactie toetrad. Het maken van een
goedgevulde Mastvoet bleek steeds weer een probleem, en daarom heeft de Mastvoetredactie
met instemming van het bestuur besloten om per 2008 terug te gaan van 6 nummers naar 4
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november door Bob Scholten en Robin Schrama.
Op dit moment, maart 2008, bestaat het bestuur uit:
Rogier van der Tak (voorzitter), Jiska van Duijnhoven (penningmeester), Willemien Schenkeveld (secretaris ad interim), Sjaak Besseling (algemeen bestuurslid) en Jan de Lange (algemeen
bestuurslid). Vertegenwoordigers van de TC zijn Bob Scholten en Robin Schrama.

TC
Ook het afgelopen jaar heeft de trainingscommissie niet stil gezeten. Er zijn vele goed bezochte
trainingen gegeven en ook redelijk veel cursussen. Daarnaast heeft de TC de organisatie van
de Interne Competitie (winnaar Quinten Eimers) en de Clubkampioenschappen (winnaar Tom)
op zich genomen.
Voor het komende seizoen hebben we weer genoeg plannen. Veel surfen en mensen heel veel
leren. Ook krijgen we in 2008 nieuw les- en huurmateriaal. De in 2004 aangeschafte lesboards Fanatic Viper voldoen perfect aan onze Nieuwe Meer eisen en daarom is besloten weer
hetzelfde, maar dan nieuw, aan te schaffen . Van de oude setjes hebben we er nu 4 verkocht en
er zijn dan ook nog 6 over. (geïnteresseerd: mail naar cursussen@amsterdamwindsurfing.nl).
De trainingscommissie heeft het afgelopen jaar te kampen gehad met gebrek aan mankracht.
Er zijn daardoor noodgedwongen enkele cursussen niet doorgegaan. Ook is de TC niet geheel
tevreden over de manier waarop zij nu georganiseerd is. Er zijn plannen gemaakt en die worden momenteel uitgewerkt om de structuur te verbeteren. Een van de opties die de TC voor
ogen heeft, is om iemand van buitenaf in te huren om deze surfschool van AW te gaan leiden,
hierover zal tijdens de ALV meer worden uitgelegd.
Pieter Bakker is in augustus afgetreden als hoofd van de TC. Hij is tijdelijk (tot en met oktober)
opgevolgd door Johan Poelman en sindsdien vormen Bob Scholten en Robin Schrama samen
de leiding van de TC.
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Feestcommissie
De in 2007 nieuw benoemde feestcommissie heeft drie mooie feesten georganiseerd: bij de Seizoensopening, de Koppelrace en bij de seizoensafsluiting. Dat laatste feest was, voor het eerst,
een coproductie met DERM. Beide verenigingen hebben afgesproken dat ze dit vaker te gaan
doen. De feestcommissie maakt zich wat zorgen over de niet erg hoge opkomst bij de feesten.
Aweekend
56 enthousiaste deelnemers en een karavaan surfspullen vertrokken op 12 oktober richting
Brouwersdam voor de 6e editie van het AWeekend. Als vanouds kwamen ze terecht in de
mooie kamers van het surfcentrum, kregen ze goed te eten en was de zaterdagavond gedenkwaardig… Aan het thema – Stormchase - lag het niet, maar de wind liet het ouderwets afweten. Gelukkig maakte de zon overuren en kon Dirk Doppenberg – professioneel windsurfer
- in een stralend zonnetje zijn materiaalclinic houden. Nagenieten? Check de foto’s op http://
picasaweb.google.nl/aweekend2007.

Ledenadministratie
Harry Binnendijk heeft ook in 2007 de ledenadministratie weer verzorgd. Hij is nu bijna klaar
met de ontwikkeling van een online-systeem, wat het bijhouden en de communicatie sterk
zal verbeteren.
Plankstallingen
Zoals steeds de laatste jaren, liggen de surfhokken zo goed als vol, maar van een wachtlijst is
geen sprake.

B i j 7 : F i n a n c i e e l j aa r v e r slag 2 0 0 7

Winst- en verliesrekening
De winst- en verliesrekening laat zien hoe ‘goed’ de vereniging het doet. Hij geeft een overzicht van wat er in 2007 aan cursusgelden, contributies, verhuuropbrengsten en subsidies is
binnengekomen, afgezet tegenover de kosten die zijn gemaakt om de club draaiende te houden
(inclusief benodigde afschrijvingen en/of reserveringen voor toekomstige investeringen). Opbrengsten min kosten min afschrijvingen/reserveringen bepalen het netto operationele resultaat. Zolang dit netto resultaat positief is, is de vereniging in principe ‘operationeel gezond’.
Wat er opvalt in de winst/verliesrekening van 2007 is dat de algemene kosten wat hoger waren dan gepland. Dit komt met name door de verhoogde bijdrage aan de KNWB en de aanschaf
van nieuwe heksleutels. Aan onderhoud daarentegen is minder uitgegeven. De terrasdeuren
zijn vervangen, maar een aantal andere projecten is doorgeschoven naar 2008. Ook de trainingen en cursussen hebben iets meer gekost dan begroot. Dit is gedeeltelijk te wijten aan het
feit dat er in 2007 nog declaraties van 2006 verwerkt zijn. Daartegenover is weer meer aan
cursusopbrengst en verhuur planken binnengekomen. Ook de kantine heeft goed gedraaid.
Kortom, ondanks enkele ongeplande, dan wel hoger uitgevallen, uitgaven, zoals de vervanging van de terrasdeuren en de aanschaf van de heksleutels, zijn er geen grote verrassingen
geweest in 2007. We hebben daarom extra reserve op kunnen bouwen voor toekomstige
investeringen.
Balans
De balans is een momentopname van de financiële situatie van de vereniging. Hij laat in dit
geval de stand van zaken zien op 31 december 2007. De balans geeft een overzicht van de
activa (debet) en passiva (credit), en zegt daarmee weinig over hoe goed de vereniging draait,
maar veel over hoe deze gefinancierd is. De balans is daarmee een aanvulling op de winst/
verliesrekening.
Wat je bijvoorbeeld niet ziet op de winst/verlies, maar wel op de balans, is dat een gedeelte van
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nummers per jaar. Dat kan zonder problemen: door de website en de mails van de voorzitter
zijn leden al goed op de hoogte van naderende evenementen.
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W i n s t / v e r l i e s YTD 3 1 - 1 2 - 2 0 0 7

UITGAVEN
Algemene kosten

6.506

6.972

8.194

4031

Lidmaatschap KNWV

2.323

2.500

3.197

4551

Verzekeringen

1.866

2.000

1.905

4736

Contributie KvK

22

22

22

4741

Vergunnningen/keuringen

967

1.000

624

4756

Administratie

707

750

489

4783

Telefoon

264

300

463

4785

TV

129

100

51

7013

Sleutels

71

100

1.443

7027

Derving

158

200

0

Huisvesting

7.602

8.844

8.365

4811

Energie

2.711

3.000

3.571

maandelijks 200 primagaz, 103.18
nuon
waterschapsbelasting 2005 en
2006 betaald

opschoning ledenadministratie
vanaf 2008 actief

brandbeveiliging & exploitatievergunning

100 nieuwe heksleutels aangeschaft

INKOMSTEN

Actuals
2006

Begroot 2007

Actuals
2007

4816

Grond Water riool

329

350

1.027

8001

Contributie (incl inschrijfgeld) + plankstalling leden

33.740

35.500

36.813

4817

Gemeentebelasting

282

293

294

8004

DERM

5.728

6.000

7.016

4826

Huur terrein

2.441

3.000

1.010

256 huur per kwartaal

8006

Cursussen

12.685

14.000

15.279

4836

Schoonmaakkosten

1.779

1.850

2.332

douchegeld separaat gehouden

8010

Kantine

5.530

6.000

7.455

4841

Inventaris klein

59

100

131

8012

Douche

237

250

370

4846

Afvalverwerking

-

250

0

8015

Verhuur planken

96

600

1.152

Onderhoud

968

7.250

3.704

8019

AW weekend

555

2.411

771

4849

Onderhoud gebouw +
terrein

968

4.050

1.881

8020

Opbrengst verkoop AW
materiaal

115

100

800

projecten: volleybalveld, toegangshek, openslaande terrasdeuren, sausen niet uitgevoerd

4848

Verbouwing klein

2.200

1.824

8305

Subsidie

1.714

1.700

361

projecten: vervanging electra in
2008

8311

Evenementen

2.118

2.250

2.349

PR

4.060

6.050

5.315

9801

Diverse baten & lasten

10

400

301

4200

Info Werving Reclame

471

500

38

4203

Mastvoet

2.431

3.700

4.603

Totaal opbrengsten

62.528

69.211

72.666

opbrengst 2006 en 2007

ecotax teruggave, OZB in 2008

stichting financiering bouw

print- en verzendkosten, incl. 900
euro advertentie-inkomsten
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het AW kapitaal in ROBECO aandelen is geïnvesteerd. Dit gedeelte is echter niet meer zo groot
als in 2006, omdat op 25 juni 2007 1000 ROBECO aandelen zijn verkocht tegen een koers van
30,33 euro. (De koers voor de overige 730 aandelen was op 31 december 2007 27,93 euro.)
Het grootste deel van het kapitaal vind je nu terug op de post ‘rentemeer rekening’.
Verder zie je op de balans de bezittingen van AW als activa opgevoerd staan. Dit zijn grote investeringen geweest waarvan elk jaar een gedeelte afgeschreven wordt. Een aantal activa heb
ik dit jaar volledig afgeschreven, zoals de AW T-shirts en surfmaterialen. In laatstgenoemde
zullen we komend jaar weer nieuwe investeringen gaan doen.
Verder zie je nog een aantal kruisposten op de balans staan. De kruispost debiteuren bevat het
bedrag aan verstuurde facturen die nog openstaan. De kruispost crediteuren laat zien wat AW
nog schuldig is aan anderen.
Het uiteindelijke saldo op de balans is gelijk aan het netto resultaat op de winst/verlies (9017
euro).
Ik hoop dat ik op deze manier een klein beetje de financiële situatie heb kunnen toelichten.
Voor specifieke vragen over de jaarafrekening 2007 of voor inzage in de boekhouding kan je
me bereiken op jiska@gmx.co.uk of 0645544784.

4206

Website

643

700

381

7042

Lesmateriaal (pakken)

-

2.500

1.618

7311

Evenementen: manuren

515

550

180

7043

Clubhuis aankleden

-

500

0

7004

Informatieboekjes

-

600

114

7044

Opbergkist boten

-

300

0

Commissies

3.601

5.000

3.248

Financieel

82

90

62

4207

Financie

282

300

177

4721

Bankkosten, girotel

82

90

62

4208

Feestcie

157

1.000

1.012

Totaal kosten

36.597

58.416

47.239

7001

Algemeen leden

847

850

83

kosten nieuwjaarsborrel in 2008

Resultaat

25.931

10.795

25.427

7002

Bestuur

2.175

2.200

1.693

nieuwjaarsborrel 2006, bestuursvergoedingen, declaraties eten en
drinken, wijn en bloemen ALV

Afschrijvingen

16.410

7009

Jeugdcommissie

-

500

0

4331

Afschrijving Clubgebouw

7.283

7009

Trainingscie

140

150

284

4351

Afschrijving Plankbergingen

2.405

Cursussen

8.107

9.870

11.947

4361

Afschrijving Verbouwingen

2.504

4371

Afschrijving AW shirts

300

4381

Afschrijving Surfmateriaal

2.919

4391

Afschrijving Buitenboordmotorn

1.000

Wedstrijden

412

450

251

7007

Trainingen

1.844

2.000

3.473

declaraties 2006 ontvangen

7008

Wintertraining

274

450

725

declaraties 2006 ontvangen

7017

Onderhoud boten

337

750

430

Resultaat na afschrijving

7016

Boot klein

-

600

0

EBITDA

7018

Benzine

172

500

532

7019

Cursuskosten algemeen

743

750

959

CWO examens
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7020

Cursus: manuren

3.701

3.700

4.788

inclusief declaraties kleine uitgaven

VASTE ACTIVA

7021

Cursus: documentatie

167

170

439

CWO boekjes

131

Clubgebouw

7081

Surfmaterialen klein

456

500

350

134

Clubgebouw afgeschreven

Kantine

5.672

9.540

4.787

141

Inventaris

7003

Kantine eigen verbruik

40

40

0

144

Inventaris afgeschreven

7010

Kantine inkopen

4.847

5.500

4.016

151

Plankbergingen

7011

Kantine dienst/materiaal

785

1.500

771

betaling Pantar, inkoop glazen

154

Plankbergingen afgeschreven

7011

Oven + gasfornuis

-

2.500

0

aanschaf in 2008

161

Projecten/investeringen 2007

0

4.800

1.618

Verbouwingen/ Groot onderhoud

Stoelen (15)

-

1.500

0

164

Verbouwingen afgeschreven

181

Surfmaterialen

7041

10.795

9.017

Debet

Credit

179.963
159.963
11.374
9.580
87.913
87.913
24.698
20.000
20.460
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7005

bestuursvergoeding + vaarbewijs
trainers

B i j 8 : B e g rot i n g 2 0 0 8

184

Surfmaterialen afgeschreven

191

Buitenboordmotoren

194

Buitenboordmotorn afgeschreven

1.845

601

Kapitaal

100.988

winst 2006 + beginbalans

643

Winst vorig jaar

14.832

winst 2007

701

Bouwlening

702

Bouwlening afgelost

751

Statiegelden

752

Statiegelden afgelost

761

Z plankstallingen huur financi

762

Z plankstallingen aflossing

2.429

1007

Kantinekas

50

1009

Kas TC

25

1011

Postbank

2.322

1016

Rentemeerrekg Postbank

88.028

1055

Robeco

16.528

b e g rot i n g 2 0 0 8

1056

Roparco

281

INKOMSTEN

1301

Kruispost debiteuren

2.490

1304

Overige vorderingen

120

1401

RC

350

1601

Kruispost crediteuren

3001

Voorraad goederen kantine

113

3010

AW shirts

506

3014

AW shirts afgeschreven

4.300
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VLOTTENDE ACTIVA

Saldo

19.240
19.240
16.032
3.585
2.759

1.642

506
9017

Net als in 2007 is ook in 2008 weer een begroting opgesteld, die de activiteiten voor het komende jaar reflecteert. Eén vierde van de totale kosten zijn de vaste lasten, zoals de huisvestingskosten (8400 euro) en de algemene kosten (7177 euro). De overige kosten komen voort
uit het geven van trainingen & cursussen, specifieke (investerings)projecten, het onderhouden
van gebouw en terrein, en activiteiten van commissies, zoals de webpagina, de Mastvoet en
onze feesten.
Met name voor trainingen en cursussen, en de benodigde bijbehorende investeringen, is komend jaar een aardige som geld gereserveerd. Er worden 10 nieuwe sets aangeschaft (totaal
ca 9000 euro) en er is geld begroot voor ondersteuning van eventuele alternatieven m.b.t. de
opzet van de TC, bijvoorbeeld het aantrekken van een externe trainer.
Verder verdient het postje onderhoud aandacht in de begroting. In 2008 ligt er nog het een en
ander aan onderhoudswerkzaamheden in het verschiet. Zo moet de elektra geïnspecteerd en
waar nodig vervangen worden, en is de kleine steiger nog altijd aan punt van aandacht. Ook
hiervoor is geld opzij gezet.
Bij het maken van de begroting waren de bedragen voor cursussen en evenementen nog niet
vastgesteld. Voor de begroting is daarom uitgegaan van een zelfde prijs als in 2007, en daarmee gelijkblijvende inkomsten. Ook de contributies, zowel voor DERM- als AW-leden blijven
dit jaar gelijk.
Als je vragen hebt over de begroting 2008, of graag meer details wilt horen, ben ik te bereiken
op: jiska@gmx.co.uk of 0645544784.

Begroot
2007

Actuals
2007

Begroot
2008

8001

Contributie (incl inschrijfgeld) + plankstalling leden

35.500

36.813

36.500

8004

DERM

6.000

7.016

7.500

8006

Cursussen

14.000

15.279

15.000

8010

Kantine

6.000

7.455

7.500

8012

Douche

250

370

350

8015

Verhuur planken

600

1.152

1.200

8019

AW weekend

2.411

771

350

8020

Opbrengst verkoop AW
materiaal

100

800

500

jeugdleden contributie
verlaagd naar 40 euro
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20.460

Subsidie
Mastvoet advertenties

8311

Evenementen

9801

1.700

2.250

361

2.349

700

ecotax teruggave, OZB

600

v/d Berg. Kater, Happy Sport
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PR

6.050

5.315

4.600

Info Werving Reclame

500

38

500

Mastvoet

3.700

4.603

3.300

Diverse baten & lasten

400

301

400

4200

Totaal opbrengsten

69.211

72.666

73.100

4203

Algemene kosten

6.972

8.194

7.177

Lidmaatschap KNWV

2.500

3.197

3.000

4551

Verzekeringen

2.000

1.905

2.000

4736

Contributie KvK

22

22

22

4741

Vergunnningen/keuringen

1.000

624

1.000

4756

Administratie

750

489

500

4783

Telefoon

300

463

500

4785

TV

100

51

55

7013

Sleutels

100

1.443

100

7027

Derving

200

0

0

Huisvesting

8.844

8.365

8.400

4811

Energie

3.000

3.571

3.600

4816

Grond Water riool

350

1.027

500

4817

Gemeentebelasting

293

294

300

4826

Huur terrein

3.000

1.010

1.100

4836

Schoonmaakkosten

1.850

2.332

2.500

4841

Inventaris klein

100

131

150

4846

Afvalverwerking

250

0

250

Onderhoud

7.250

3.704

6.000

Onderhoud gebouw +
terrein

4.050

1.881

3.000

4849

Verbouwing klein

2.500

UITGAVEN

4031

4848

lidmaatschap KNWV verhoogt met 20%, aantal leden
vermindert met ca 30%
brandverzekering,
aansprakelijkheid, vaartuigverzekering

exploitatievergunning,
brandbeveiliging

vervangin steigers, overige
projecten nog onbekend

2.200

1.824

3.000

4206

Website

700

381

400

7311

Evenementen: manuren

550

180

200

7004

Informatieboekjes

600

114

200

Commissies

5.000

3.248

10.600

4207

Financie

300

177

200

4208

Feestcie

1.000

1.012

1.000

projecten: vervanging electra
(2000 euro), stucadoren/aftimmeren hal (400 euro) ..

4 keer per jaar mastvoet , ca
800 euro per keer

3 feesten per jaar

7001

Algemeen leden

850

83

400

7002

Bestuur

2.200

1.693

1.800

nieuwjaarsborrel 2006,
bestuursvergoedingen,
declaraties eten en drinken,
wijn en bloemen ALV

7009

Jeugdcommissie

500

-

1.000

jeugdcommissie opgericht,
Jeugd Opstap Dagen gepland

7009

Trainingscie

150

284

6.200

eventueel extern hoofd TC,
zie plannen TC

Cursussen

9.870

11.947

12.100

7005

Wedstrijden

450

251

300

7007

Trainingen

2.000

3.473

3.000

7008

Wintertraining

450

725

750

7017

Onderhoud boten

750

430

500

7016

Boot klein

600

-

0

7018

Benzine

500

532

550

7019

Cursuskosten algemeen

750

959

1.000

7020

Cursus: manuren

3.700

4.788

5.000

7021

Cursus: documentatie

170

439

500

7081

Surfmaterialen klein

500

350

500

Kantine

9.540

4.787

9.540

CWO examens

CWO boekjes
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8305
8310

Kantine eigen verbruik

40

-

B i j 1 0 : V o o r s t e l aa n pass i n g r e gl e m e n t e n
W IJ Z I G I N G SVOO RSTE LLE N VOO R D E H U I S RE G E LS E N ST RU C TUU R .

40

7010

Kantine inkopen

5.500

4.016

4.500

7011

Kantine dienst/materiaal

1.500

771

1.000

Pantar & klein materiaal

7011

Nieuwe keuken

2.500

-

4.000

Nieuwe keuken incl. combimagnetron,2 friteuses,
kookplaat, pannen (investering)

Projecten/investeringen
2007

4.800

1.618

11.300

7041

Stoelen (15)

1.500

-

1.500

7042

Lesmateriaal (sets)

2.500

1.618

9.000

7043

Clubhuis aankleden

500

-

500

7044

Opbergkist boten

300

-

300

Financieel

90

62

75

4721

Bankkosten, girotel

90

62

75

Totaal kosten

58.416

47.239

69.792

Resultaat

10.795

25.427

3.308

10 sets a 900 euro (investering)

B i j 9 : V o o r s t e l : Vas t s t e ll i n g v e r e n i g i n gsb i j d r ag e 2 0 0 8
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Het bestuur stelt voor de contributie voor 2009 niet te verhogen. De vereniging is financieel
gezond en een verhoging is niet noodzakelijk. De contributie is voor het laatst verhoogd van
2006 op 2007, en bedraagt nu 89 euro voor een volwassen lid, 57 euro voor gezinsleden en
57 euro voor jeugdleden.
Het bestuur stelt voor om de contributie voor jeugdleden te verlagen van 57 naar 40 euro.
Stagiaire Martijn van Dam heeft in zijn Jeugdbeleidplan vastgesteld dat de jeugdcontributie
van AW relatief hoog is. Ter vergelijking: AW 57 euro, Gooimeer Huizen 43 euro, Gaasperplas
Windsurfing 36 euro, Almere Centraal 35 euro, Zegerplas 35 euro, Aalsmeer 21 euro. Het bestuur stelt voor om de jeugdcontributie te verlagen naar 40 euro, om de drempel voor nieuwe
jeugdleden zo laag mogelijk te maken. Het bestuur vindt versterking van de jeugd belangrijk
voor AW. Gezien het nu zeer geringe aantal jeugdleden (12), maakt een verlaging van de jeugdcontributie voor de club financieel weinig uit.

Voorstel 1
Aan Artikel VI Plankstalling, lid 3 ’Er mogen geen andere dan windsurfmaterialen in de stalling
ondergebracht worden. Alle gebruikers dragen de verantwoording voor het schoon en ordelijk
houden van de stalling’ de volgende zin toevoegen:
´Gebruikers die hierover willen overleggen met andere gebruikers van hun stalling, kunnen bij
de plankstallingsbeheerder de namen, telefoonnummers en mailadressen van die medestallinggebruikers opvragen.´
Toelichting: het bestuur vindt het van belang dat AW´ers in contact kunnen komen met hun
medehokgebruikers om afspraken te maken over bijvoorbeeld opruimacties. Veel hokken slibben immers dicht door de aanwezigheid van oud, ongebruikt materiaal. In verband met de
privacy, willen we wel terughoudend omgaan met de verstrekking van gegevens van leden.
Geen adressen dus.
Voorstel 2
In Art. XIII Commissies
3 ‘De vereniging A.W. kent de volgende commissies ….’
Schrappen, omdat ze niet meer bestaan:
b. Onderhoudscommissie
Regelt alle onderhoud op technisch gebied. Kan daartoe een oproep doen voor hulp. Met het
bestuur kan een financiële vergoeding worden overeengekomen.
c. Kantinecommissie
Er wordt naar gestreefd om gedurende het windsurfseizoen de keuken dagelijks open te hebben voor de verkoop. Alleen met voldoende vrijwilligers is dat mogelijk.
Toevoegen, omdat ze ten onrechte niet worden genoemd:
b. Aweekendcommissie.
Organiseert jaarlijks een surfweekeinde.
c. Feestcommissie
Organiseert enkele keren per jaar een feest op AW.
i. Ledenadministratie
Verzorgt de ledenadministratie.
j. Plankstallingenbeheer
Regelt de uitgifte van plankstallingen.
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7003

Voorstel 3
In Art. XII Gebruik van de lokatie
6 Barbeque is toegestaan. Voor gebruik van eetgerei uit de keuken, contact opnemen
met de Kantinecommissie.
het woord ´Kantinecommissie´ vervangen door ´kantinebeheerder´.
Toelichting: spreekt vanzelf. Actualisering om verwarring bij nieuwe leden te voorkomen.
Voorstel 4
Art. XIV Toezicht en beheer
1. Een door het bestuur aangestelde toezichthouder/beheerder is gedurende het windsurfseizoen op de lokatie aanwezig. Voor alle verenigingszaken kan men bij hem terecht.
Dit artikel schrappen.
Toelichting: Dit artikel stamt uit de tijd dat Kees op AW woonde, maar dat is niet meer zo.
Actualisering om verwarring bij nieuwe leden te voorkomen.
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Voorstel 5
Toevoegen een nieuw Artikel XV:
Art. XV Toegankelijkheid terrein
1. De clubaccommodatie is in principe alleen toegankelijk voor leden.
2. Leden kunnen maximaal vier keer per jaar een niet-lid introduceren, om te komen surfen
of gewoon langs te komen.
3. Het bestuur heeft het recht om (tijdens evenementen) niet-leden toe te staan aanwezig
te zijn op de accommodatie en te surfen.
4. Elk bestuurslid heeft het recht personen die zich schuldig maken aan wangedrag
de toegang tot het terrein te ontzeggen.
Toelichting: Punt 1 t/m 3 zijn puur een vertaling van wat de Statuten & Reglementen over
dit onderwerp zeggen. Het lijkt het bestuur verstandig deze regels ook via de Huisregels en
Bestuur aan alle leden duidelijk te maken. Het 4e punt is nieuw. Het bestuur heeft hiertoe
besloten op juli 2007, zie de besluitenlijst. Het leek ons goed om dit vast te stellen voor het
geval dat.
Voorstel 6
Tussen artikel X en XI een nieuw artikel XI invoegen
Art. XI Cursussen en lessen

1. Deelnemers aan cursussen en/of lessen van AW beschikken over een zwemdiploma.
2. Deelnemers aan cursussen en/of lessen van AW dragen een zwemvest en schoeisel.
3. Deelnemers aan cursussen en/of lessen van AW dienen de aanwijzingen van de
instructeurs op te volgen.
4. De vereniging AW is niet aansprakelijk voor persoonlijke schade of letsel opgelopen
tijdens cursussen en/of lessen.
Toelichting: o.a. omdat we dit meer jeugdactiviteiten hopen te gaan houden op AW, willen
we de regelgeving zo duidelijk mogelijk op papier hebben staan. Tot nu staan de hierboven
genoemde regels nergens duidelijk in de officiële regelgeving.

B i j 1 2 : A f - e n aa n t r e d e n d e c o mm i ss i e l e d e n

Mastvoetredactie
Dit waren: Marjolein Luman, Frederike Ritzema, Elke Krausmann. In de loop van 2007 is Davy
van der Elsken erbij gekomen en in 2008 ook Lisa Snip. Marjolein Luman heeft aan het einde
van 2007 afscheid genomen.
Trainingscommissie
Dit waren Pieter Bakker, Johan Poelman, Robin Schrama, Bob Scholten, Rose Hogezand,
Peter Veldman, Berend Venema, Han Hoonakker, Jasper Brommet, Martijn Bakker. Iedereen
blijft ook het komende jaar aan. Er wordt gezocht naar een verbetering van de opzet van de
commissie.
Jeugdcie
In de loop van 2007 hebben verschillende AW’ers meegepraat in de Jeugdcommissie i.o. De
komende tijd zal de Jeugdcommissie in elk geval bestaan uit: Martijn van Dam, Jiska van Duijnhoven, Bob Scholten, Willemien Schenkeveld. Wie komt erbij?
PR-commissie
Saskia Duursema is in 2007 toegetreden tot de PR-commissie. Ze wil graag versterking.
Aweekendcie
Komend jaar is Brouwersdam 26-28 september een optie, maar met jouw hulp kunnen we misschien eens een andere plek gaan uitchecken. Organisators gevraagd dus!! Aanmelden bij Josje
Altenburg of Patrick van den Elshout. (altenburg.j@gmail.com of pvdelshout@gmail.com)
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Toelichting: spreekt vanzelf. Actualisering om verwarring bij nieuwe leden te voorkomen.

Feestcie
Dit waren in 2007 Tim Mintiens, Sarleen Kapma, Merel van der Ham en José Bokhorst. Voorzover bekend gaan ze allemaal door.
Websitecie
De webcie bestond in 2007 uit Ruud Laan en Timon Hagen. Op de vraag voor versterking
hebben we alvast 1 aanmelding gekregen waar we zeer verheugd over zijn. Heb je zelf ook
interesse om actief te worden in de webcie, laat het ons weten.

tiviteiten op AW organiseren. De Jeugdcommissie bereidt Jeugd Opstap Dagen voor, waar jongeren van 12 tot en met 15 jaar een dag kunnen komen kennismaken met windsurfen. We gaan
ook onze cursussen onder de aandacht brengen bij het voortgezet onderwijs en via andere
wegen. Tenslotte willen we de kantine aantrekkelijker maken. Er komt bijvoorbeeld een tafeltennistafel, een hangmat en hopelijk een frisdrankautomaat. Ook de jeugdleden krijgen veel te
maken met de TC. Zodra de situatie rond de TC duidelijker is, kunnen nog nadere plannen voor
jeugd gemaakt worden.

Plankstallingen
Werd ook in 2007 weer verzorgd door Peter Veldman en die houdt er gelukkig nog niet mee op.
Ledenadministratie
Harry Binnendijk gaat Koos van Leeuwen inwerken, die de ledenadministratie van hem zal
overnemen.
Wedstrijdcie
Was en blijft vacant.

1 3 . B e le i d 2 0 0 8

Trainingscommissie
Gebleken is dat er te veel hooi op de vork van het hoofd TC komt in de huidige structuur van de
commissie. Een eensluidende (en eventueel uitgebreidere) instructie naar de commissieleden
en een duidelijker verantwoordelijkheid voor bepaalde taken kunnen bijdragen aan soepeler
gang van zaken. Binnen de TC zijn verschillende leden al druk bezig met het onderzoeken van
diverse mogelijkheden om vorm te geven aan een andere structuur.
Jeugd
Het bestuur wil graag het aantal jeugdleden zien groeien. Om dat te bereiken gaan we jeugdac-
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In 2008 willen we twee zaken proberen voor elkaar te krijgen:
•
De Trainingscommissie een zodanige impuls geven dat die weer naar bevrediging kan
functioneren.
•
In de praktijk brengen van aanbevelingen uit het door Martijn van Dam opgestelde
jeugdplan.

Wintertraining: niet voor watjes!
A lg e m e n e l e d e n v e r ga d e r i n g
einde

Wellicht bij een ieder bekent, AW gaat in de

er wat mensen binnen gedruppeld die mee

wintermaanden gewoon door! Op de woens-

komen doen met de training. Het zijn wat

dagavond is er vanaf 19.00 uur de winter-

jongere leden (ik denk de gemiddelde leeftijd

training. Ook kookt Syl voor de aanwezigen

20-25). Deze avond zijn we met zijn zeve-

een heerlijke maaltijd (van tevoren wel even

nen. Ik hoor van de andere mensen wat er

opgeven). Als nieuw redactielid ben ik een

zo leuk is aan de training: het eten en het

kijkje gaan nemen, en niet alleen dat, ik ben

voetballen, maar vooral de gezellige mensen.

ook direct maar mee gaan doen!

Het trainingsprogramma is vaak ongeveer
hetzelfde. Zelfs met regen en sneeuw gaat

18.50 Er zitten een stuk of 7 mannen en 1

de training door.

kletst en wat drankjes genuttigd. “Ben ik hier

19.05 We beginnen vanuit het clubhuis te

goed voor de wintertraining?” vraag ik aan

joggen naar een nabij gelegen parkeerter-

de jonge vrouw. Ze heet Roos en vertelt me

rein. Ik krijg smeuïge details te horen over

dat de training zo gaat beginnen. Ik heb direct

de parkeerders. Mijn interesse is gewekt en

iemand om mijn vragen aan te stellen. Roos

begin te informeren naar bizarre wintertrai-

vertelt me dat er meestal een vast clubje

ning momenten: twee keer is er iemand in

mensen naar de training komt. Het clubje be-

het water gevallen, na een miscommunicatie

staat uit 6 tot 15 mensen, want niet iedereen

over elkaar vasthouden bij een poging de bal

is er altijd. Onder het clubje bevinden zich

uit het water te halen. Ook wordt er wel eens

veel trainers, dus er is altijd iemand die les

een auto gepasseerd waarin de parkeerders

kan geven. Dit seizoen zijn dat vooral Martijn,

elkaar erg lief blijken te vinden.

Han, Patrick en Pieter. De laatste zal vandaag
de les geven en komt al snel binnen.

19.20 We doen wat rek en strek oefeningen
op de parkeerplek. Zelf ren ik niet vaak dus

19.00 De mannen aan tafel krijgen een lek-

ik ben blij met de ‘pauze’. We rennen na on-

ker vol bord van Syl voorgeschoteld. Ook zijn

geveer 10 minuten door en doen nu een op-
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jonge vrouw aan tafel. Er wordt druk ge-

bouwend parcours waarbij bij je bij elke lan-

met een big smile de training voortzetten.

Kortom: de wintertraining is geen slome
makkelijke training. Reken er maar op dat je

tarenpaal van een lage naar een hogere versnelling moet gaan rennen. De eerste twee

20.15 We gaan weer een stuk rennen, nu

met een rood hoofd en natte plekken onder

rondes lukt het me aardig om te versnellen,

langs het water weer terug naar AW. Het is

je oksels AW binnenloopt. Toch weet iedereen

maar ik ben al blij dat ik tijdens de derde nog

zwaar maar ik ben er door heen gekomen.

die surft ook dat al het begin pijn doet (denk

tempo kan houden.

Met dank aan Pieter de trainer die ervoor

eens terug aan die pijn in je armen) en zo is

zorgt dat ik niet op een bankje ga zitten (in

het ook met het rennen. Ren 3 keer mee en

19.40 We rennen na de lantarenpalen door

het donker en de kou). Hij blijft naast me ren-

het is goed te doen!! Bovendien is het heer-

naar een andere parkeerplaats, ik samen met

nen. Op AW gekomen loop ik direct naar de

lijk met dit weer toch van de buitenlucht te

de trainer, aangezien ik toch wat minder snel

wc om water te drinken, Roos komt aange-

genieten.

blijk. De rest staat geduldig op mij staat te

lopen en vertelt me dat er al water voor me

De club mensen bestaat uit een gezellige

wachten. Hier start de wedstrijd: het voet-

is geregeld! Ik drink mijn water aan de bar en

groep, iedereen is sportief, met elkaar be-

ballen waar ik al over gehoord had. Het ene

ben blij dat het leed nu geleden is….

gaan (ook in het voetballen) en staat open
voor nieuwkomers, dus waarom zou je zelf

team bestaat uit 4 personen en het ander uit

niet eens een keertje mee gaan doen?

3, waarvan ik er 1 ben. We worden de eer-

20.30 Oh nee, we gaan namelijk nog een bin-

ste helft ingemaakt en er vliegen 3 ballen ons

nen parcours doen! We wisselen steeds van

doel in. Als toon van respect moeten we na

oefening: de ene is voor de buikspieren, de

Wintertraining: niet voor watjes, wel voor

een tegendoelpunt 5 keer opdrukken. Op een

ander voor rug, arm en been. Ik heb veel be-

sportievelingen die houden van gezelligheid.

gegeven moment komt laatkomer Tim ons

wondering voor de mensen die deze oefenin-

versterken. We moeten onze technieken wat

gen nog vol enthousiasme voltooien.

Lisa Snip

hand. Gelukkig is degene die de tijd bepaald

20.40 Tijd voor een douche! Of een potje

(de trainer) lid van mijn elftal, waardoor we

ganzenbord. Daarna een goed bord eten

nét lang genoeg kunnen spelen om terug te

en gezelligheid. Syl vertelt me dat hij in de

komen in de wedstrijd J. Het staat 3-3 en

winter niet persé stamppot serveert, alles is

de volgende goal zal het winnende doelpunt

mogelijk, zelfs een barbecue, maar dan moet

zijn. Deze komt van onze kant en we kunnen

iemand anders buiten gaan staan.
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bijschaven maar al snel hebben we de over-

welk zeil past bij mij?

Kort verslag nieuwsjaarborrel 2008
Zoals elk jaar was er op de surfclub de

terhalen en hoop dat iemand die wel heeft,

nieuwjaarsborrel, wel was het op zaterdag

graag even mailen naar s.Besseling@wester-

ipv op zondag omdat we aansluitend konden

park.amsterdam.nl

genieten van een maaltijd van Syl en daarna

Tijdens deze maaltijd waar ik bediend werd

na jaren weggeweest de bingo.

door Marjan, was namelijk barman, werd het

Om 9.00 ’s morgens champagne gehaald en

tijd om de zaal te verbouwen zodat er gebin-

daarna om 11.00 op de club beland om zo

good kon worden.

de boel in te richten zodat het een gezellige

Teleurstelling bij een aantal tuinmensen, die

uitstraling had.

dachten dat het net als vroeger ging. Maar

Om 12.00 kwam de vriendin, Marjan, van

Andre had zijn eigen regels en de prijzen wa-

Syl om te helpen met het voorbereiden en

ren voor surfers, vrijgezellen ect. Al met al

aankleden van het buffet. Na wat geschoven

een leuke dag/avond en zeker voor herhaling

te hebben en spullen verwijderd was het al

vatbaar. Tevens wil ik de sponsors bedanken

15.00 en de eerste dorstige kwamen al aan

en de medewerkers.

de bar hangen, om 16.30 was het al vol en

Bijvoorbeeld: Iemand van 80kg zoekt bij ongeveer windkracht 5 (Bft) een passend zeil.
De windmeter geeft 19 knopen aan. De lijn van 80 kilo licht evenredig tussen de lijn van
75 en 85kg in de grafiek. Als je een denkbeeldige lijn omhoog trekt vanaf 19 knopen
tot aan de lijn van 80kg en je trekt vervolgens vanaf dit punt een lijn naar links zul je
uitkomen bij een zeil van ongeveer 5.3 m2.
N.B. Het is slecht een richtlijn. Sommige ervaren surfers zullen een groter zeil opzetten
terwijl andere liever een maatje kleiner opzetten.

Groet. En tot de volgende Bingo/samen zijn

laten doen, na deze actie was het de buurt

Sjaak

om de interne competiewinnaar bekend te
maken en wederom ging quinten er met de
hoofdprijs vandoor. Ondertussen werd er in
de keuken hard gewerkt aan een perfecte
maaltijd , zodat om 17.45 iedereen die zich
aangemeld had genieten van een zeer smakelijke maaltijd. Marjan en Syl bedankt, het
was echt helemaal top.
Helaas heb ik nog geen foto’s kunnen ach-
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Zo vind je makkelijk in 3 stappen bij welke windsterkte je welk zeil opset;
1a. op de x-as onder zoek je de windsterkte (aangegeven in knopen (7-40 knopen)
1b. op de x-as boven staat de windsterkte (aangegeven Beaufort (3-8 Bft)
2. op de y-as staat de zeilgrootte uiteengezet in m2 (3.0-10m2>)
3. de drie lijnen in de grafiek geven het gewicht in kg aan (65-85kg)

was het tijd om de voorzitter een zegje te
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winterpauze?
Houden jullie ook een winterpauze? Geen tijd

www.windfinder.com

of geld om naar een ver, tropisch land te gaan

www.windguru.cz

en te koud om in Nederland te surfen?

www.weeronline.nl

Zitten jullie met smart te wachten op het

www.stehsegelrevue.com

verstrijken van de maanden en het opwar-

www.dailydose.de

men van dit kikkerlandje, zodat je weer het

www.continentseven.com

water op kan?

www.surfspullen.nl
motion.soulonline.nl

Dan hebben wij hieronder een aantal links om

www.surf-magazin.de

je over deze moeilijke periode te helpen.

www.adrenalinsports.nl/windsurf/spots.php
www.surfspots.nl

Het zijn de meest gebruikte sites waar je

www.windsurfing.nl

alles over weer- en windcondities kunt lezen, moves kunt bestuderen, tricks worden
uitgelegd, waar nieuwtjes over de pro’s bekend worden gemaakt, events worden aangekondigd en last but not least sites waar je
nieuwe of tweede handsspullen kunt kopen
of verkopen.

ga dan naar http://www.amsterdamwindsurfing.nl/links.php. Hier vindt je een uitgebreide lijst met interessante links.
Keep the spirit up!
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En als deze lijst nog niet voldoende voor je is,

Met de mouw van mijn pyjama om m’n vuist

den en het meest opvallende vind ik altijd;

sneeuwt in Nederland niet veel meer en

En dan smelt de sneeuw en blijft er uitein-

gewikkeld, wrijf ik uit alle macht de ijsbloe-

alle geluiden worden gedempt. De echo’s

mensen kunnen het zich bovendien mak-

delijk water over.

men van de ruit. Het zicht erachter wordt

zijn weg en zelfs de grootste bekken lij-

kelijker permitteren. Tandenknarsend kijk

Soms kijk ik door het venster naar de top-

langzaam scherper en opgewonden kijk ik

ken te worden gesmoord door die witte

ik toe. Ik wil ook wel, maar ben aan het

pen van de bomen. Het waait. En weg ben

vanaf grote hoogte door een sluier van dikke

deken. Mensen gaan zich ook anders ge-

werk..

ik. Na het surfen zijn uren verstreken die

vlokken naar buiten en zie een betoverend

dragen, worden rustiger en ook wel aar-

Een aantal keren ben ik wezen skiën en

ik niet bewust heb gevoeld, ben ik heerlijk

witte wereld. Ik ben verkocht…

diger geloof ik. Zelfs de aartskankeraars

wat me achteraf altijd weer opvalt is, dat ik

moe, m’n kop is leeg en kijk ik uit over

Wat zal het geweest zijn; zo’n 45 jaar gele-

worden er door beïnvloed en blijken in-

er zo ongelofelijk uitgerust van terugkom.

het water, dat ooit weer eens ergens in de

den en nog kan ik het me zeer helder voor

eens te kunnen lachen. Ik denk dat er in de

Paradoxaal, want als een terriër val ik aan

wereld sneeuw zal zijn.

de geest halen; de verbazing over die meta-

sneeuw ook minder ruzie wordt gemaakt.

op alles wat piste is, ongeacht de kleur, en

morfose, het ongeduld niet langer te kunnen

Zou het door het licht komen? Zoals de-

dender van vroeg tot laat als een idioot berg

wachten en zonder eten naar buiten te wil-

pressieven baat hebben bij lichttherapie,

op berg af, tot het zweet me op de rug staat

len rennen om te voelen of het allemaal wel

zou het effect van sneeuw op hen onge-

en m’n benen het bijna begeven van de in-

echt was, wat ik vanuit mijn zolderkamertje

veer hetzelfde zijn? Het zou kunnen, ik

spanning. Ik zou er doodmoe van moeten

had gezien.

ben geen wetenschapper.

worden en dat ben ik daarna natuurlijk ook,

Sneeuw. Puur en onschuldig, als ware het

De uittocht naar de sneeuw is begonnen.

maar…anders, en typisch is, dat er tussen

een kind, dat naarmate de tijd verstrijkt,

Filemeldingen in Zuid-Duitsland en Oos-

de oren zo weinig gebeurt. Het lijkt alsof

verouderd om uiteindelijk te smelten en

tenrijk dringen ook in Nederland door. Ve-

tijd niet meer bestaat, er geen verleden of

water wordt. Tja. Maar de herinnering aan

len nemen de krokusvakantie als mogelijk-

toekomst is, alleen het nu en ik totaal opga

toen zal nooit verdwijnen. Ja oké, Alzhei-

heid om de sneeuw op te zoeken. Tja, en

in de actie in die serene witte omgeving,

mer kan roet in het eten gooien.

dan zak je af naar de Alpen. Dat gebeurt al

ontdaan van bijna alle kleur en afleiding.

Wat is het dat sneeuw zo bijzonder maakt.

jaren natuurlijk en het lijkt alsof het toe-

Ik begin zo’n dag en ineens is die voor-

Ik kan er alleen maar naar gissen. Het is als-

neemt. De behoefte om in die witte wereld

bij. Komt dat nou door het skiën of door

of door sneeuw de harde werkelijkheid ver-

te zijn. Opvallend is, dat de sneeuwvakan-

de sneeuw? Het zal allebei z’n invloed wel

dwijnt. Het schitterend zachte, frisse wit en

tie aan populariteit wint. Mensen gaan

hebben denk ik, alhoewel ik de sport zelf

het stralende licht dat het geeft. Bovendien

skiën, snowboarden, langlaufen, rodelen

als belangrijkste oorzaak zie en de sneeuw

kun je het pakken, ermee gooien, erop glij-

of wandelen. Het is wel te verklaren. Het

als onontbeerlijke voorwaarde.

Teus Snoek
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Sneeuw

Windsurf vakanties
Karpathos
3-10 juli is er op Karpathos de Dutch Week! We gaan Karpathos Oranje kleuren, en de week staat in
het teken van veel lol voor iedereen, alle niveaus. We regelen extra speedclinics, GPS wedstrijden,
BBQ party, pizza party in town, etc. etc. Prijs nog niet bekend.
Dahab
24 juni-1 juli is er een dames week windsurfen in Dahab, samen met Mara van Mara sports, in
hotel Coralia, met surfen en clinics bij Harry Nass.
Deze 2 reizen zullen binnenkort online geplaats worden!
Tenerife
Tenerife 2009 testweek staat op het programma voor oktober, wordt vervolgd.
www.happysport.nl
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030 - 291 98 04
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