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C O n TA C T

Wie doet wat?
B E STU U r AM STE r DAM W I n D S U r F I n G

CO r rE S P O n D E n T I E

bestuur@amsterdamwindsurfing.nl

P.Z.V. Amsterdam Windsurﬁng
Postbus 75565

Voorzitter VACAnT voorzitter@amsterdamwindsurfing.nl

1070 AN Amsterdam

Secretaris Willemien Schenkeveld secretaris@amsterdamwindsurfing.nl
Penningmeester Jiska van Duijnhoven jiska@gmx.co.uk

ADrES

Alg. bestuurslid Rein Hazewinkel

Riekerweg 40

Alg. bestuurslid Bob Scholten (TC)

1066 BT Amsterdam

Alg. bestuurslid Jan de Lange

Tel: 020-6174008

COM M I S S I E S AM STE r DAM W I n D S U r F I n G

Postbanknummer: 19 12 262

Trainingen/cursussen • Bob Scholten (vz) | bobscholten@hotmail.com (06-16619138)

KNWV registratienummer: 536 a

Website Timon Hagen (vz) & Ruud Laan | webcommissie@amsterdamwindsurfing.nl
Mastvoet Davy van der Elsken, Frederike Ritzema, Elke Krausmann & Lisa Snip
mastvoet@amsterdamwindsurfing.nl
Kantine Sylvion Ponit | etenbijsil@amsterdamwindsurfing.nl

O P Z E G G I n G L I D M A AT S C H A P

Surfstallingen Peter Veldman | peterveldman@hotmail.com

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

Ledenadministratie Koos van Leeuwen | ledenadministratie@amsterdamwindsurfing.nl

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

Wedstrijden VACAnT

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

AWeekendcommissie VACAnT
Feestcommissie VACAnT

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

pr@amsterdamwindsurfing.nl
Jeugdcommissie VACANT | secretaris@amsterdamwindsurfing.nl
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Pr commissie Marijke den Heijer(vz) & Arjan Nijman

Van de voorzitter

Grote Schoonmaak op 18 april

• Jaarvergadering dinsdag 17 maart
• Grote schoonmaak zaterdag 18 april
• Seizoensopening/eerste zaterdagtraining zaterdag 2 mei
• Eerste woensdagtraining
woensdag 6 mei
• Open Dag donderdag 21 mei
• Start vijfwekencursussen 18-12 juni
• Koppelrace zaterdag 20 juni
• Trailerdag 1 zondag 21 juni
• Reserve trailerdag zondag 28 juni
• Einde vijfwekencursussen 6-10 juli
• Start weekcursussen 13/17-juli
• Trailerdag 2 zondag 19 juli
• Reserve trailerdag zondag 26 juli
• Trailerdag 3 zondag 16 augustus
• Reserve trailerdag
zondag 23 augustus
• eind weekcursussen 24/30-aug
• Clubkampioenschappen
zaterdag 5 september
• Laatste gewone zaterdagtraining
zaterdag 26 september
• AWeekend vrijdag 25- zondag 27
september
• Laatste woensdag-surftraining
woensdag 30 september
• Eerste oktober-zaterdagtraining
zaterdag 3 oktober
• Eerste woensdag-conditietraining
woensdag 7 oktober
• Laatste oktober zaterdagtraining
zaterdag 31 oktober

HELP! Gezocht: Nieuwe bestuursvoorzitter en

Het klinkt misschien niet super aanlokkelijk zo’n grote schoonmaak, maar het
mis wel de onofﬁciële opening van het surfseizoen en... elk jaar broodnodig!
Op deze dag wordt een lijst gemaakt van allerlei kleine en grotere klussen die
op het terrein die dag gedaan moeten worden. En dat gebeurt zelfs op een
heel gezellige manier. Ook is het een prima moment om weer eens bij te kletsen en in de surfstemming te komen.

een nieuw algemeen bestuurslid!
Lijkt het je leuk om ook met daden iets bij te
dragen aan de vereniging ? Kom het bestuur
versterken. Zeg nee tegen het wegebbend
enthousiasme en help mee met het organiseren en bedenken van al die leuke dingen
op AW.
rogier van der Tak.

Mocht je nou ook nog eens vinden dat je het afgelopen jaar weinig gedaan
hebt voor je club, dan is dit hét moment om het nieuwe seizoen goed van
start te gaan.
Dus, handen uit de mouwen steken en daadkrachtig mee aanpakken.
We zien jullie graag…
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AW agenda 2009

Seizoensopenening 2009
Hoewel voor een aantal surfers de sport niet
seizoensgebonden is... werd het ons dit jaar
wel erg lastig gemaakt. Zeker op de Nieuwe
Meer. Maar de aanhoudende kou opende voor
sommigen nieuwe kansen. Op het Veluwe
meer werd voor het eerst sinds 1997 weer
een NK-ijssurfen gehouden.
Voor de meer conservatieve mooie weer
surfers is het nog effe volhouden. Maar over
een paar weken zullen de planken en zeilen
weer uit de hokken gehaald worden. Om
het begin met zijn allen in te luiden wordt
het seizoen naar oude traditie ofﬁcieel op
Moreno Twins, girls only surfcamp

Hemelvaart geopend.

Ondanks de grote inspanning en precisie

Wist je...

altijd dit blaadje maakt stond er vorige

…dat Amsterdam Windsurﬁng rond de 300

…dat we op deze dag de interne competitie starten. En wel voor het dubbele aantal punten.

keer toch een fou(tje) in... Het verhaal van

leden heeft?

Dus, tijd om na deze harde winter eindelijk weer het water op te gaan!

de Moreno twins werd niet meer ingele-

…dat maar een kleine groep hiervan regel-

verd waardoor er een onleesbaar fake-

matig op AW te vinden is?

tekstje stond. Onze excuses.

…dat het leuk zou zijn als deze groep groter

Inmiddels, of zelfs al tijdens de opmaak

wordt?

van de mastvoet was het complete ver-

…dat om 11.00 uur surﬂessen gegeven wor-

Open dag 21 mei
Op deze dag is er een tweede hands markt van surf spullen. Wil je je oude plank verkopen,

slag zowel in Motion als de Surfmagazine

den voor wie mee wil doen?

ben je op zoek naar een nieuw zeiltje of wil je gewoon na deze harde winter eindelijk weer het

al te lezen...

Kom dan zaterdag 2 mei om het begin van het surfseizoen te vieren.

water op... Kom langs.
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waarmee het voltallige mastvoet-team

Interview Motion Windsurfing Magazine
Motion windsurf magazine bestaat tien jaar.

duidelijk professioneler geworden. In het be-

Van een gratis blaadje groeide Motion uit tot

gin moesten we alles nog ontdekken en wa-

een volwaardig en internationaal gewaar-

ren we zenuwachtig als we een surfer van

deerd glossy magazine. We stelden een paar

wereldformaat interviewden.’

vragen aan hoofdredacteur Mart Kuperij en

Mart: ‘En nu zijn we deel van het wereldje en

redacteur Marcelino Lopez.

weten we waar Abraham de mosterd haalt.
Niet alleen de pro windsurfers, ook de foto-

Kun je in het kort vertellen hoe het blad is

grafen, shapers, merken en andere belang-

ontstaan?

hebbenden weten ons te vinden.’

begonnen als Soul magazine in 1999 door

Wat onderscheidt Motion van de andere

drie surfvrienden. Mikel Mac Mootry en Arno

surfbladen op deze wereld?

Weel waren de ofﬁciële uitgevers. Marce-

Marcelino wijzend naar Mart: ‘Allereerst, een

lino deed de redactie samen met Arno. Die

nerd van een hoofdredacteur die gefasci-

twee werkten daarvoor bij surf magazine,

neerd is door alles wat met windsurfen te

maar wilden het op hun eigen manier doen.

maken heeft. Ik ken veel surfers, maar geen

Minder hapsnap, meer diepgang en stijl. De

een die Surf Sciences and Technology heeft

eerste edities waren een combinatie van

gestudeerd, geïnteresseerd is in de vraag

windsurfen en golfsurfen. Later kwam daar

waarom wereldkampioen wave Kauli Seadi

kiteboarden bij. Na twee jaar kreeg het kiten

een stuk duct tape om zijn vin heeft zitten,

zijn eigen platform, Access, en de wind- en

of zes uur met Peter Volwater skypet om een

golfsurfers kregen Motion. Ik kwam er na het

goed interview te hebben. Als Mart het niet

eerste jaar bij.’

weet, bestaat het niet.’
Mart: ‘Dat is wel een goed interview gewor-

Is het blad veranderd sinds het begin?

den...’

Marcelino: ‘Natuurlijk, alles evolueert, net zo-

Marcelino: ‘Een boek!’

als de sport zelf. We zijn tien jaar verder en
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Mart: ‘Motion windsurf magazine is eigenlijk

Hoe sluit jullie internetsite aan bij jullie

Mart: ‘We willen dit jaar nog wat meer de lo-

blad?

cals aan het woord laten, nog meer eigen re-

Mart: ‘De internetsite bevat behalve het laat-

portages en foto’s brengen en verder gewoon

ste nieuws ook gearchiveerde artikelen uit

mooie verhalen maken. We zijn van plan een

Motion en kan zo als naslagwerk gebruikt

aantal zeer uitgebreide Basics dossiers te

worden. Basics, reisverhalen, tests: veel in-

maken met veel praktische info en tips, en

formatie die nuttig kan zijn als je even het

vanavond stap ik op het vliegtuig naar Cabo

blad niet bij de hand hebt. Ook kun je online

Verde voor de worldcup, daar komt vast ook

producten bestellen en de andere magazines

een leuk artikel van.’

van Soul Media checken. Persoonlijk vind ik
niets leuker dan je gewoon even lekker op-

Jullie hebben veel plekken bezocht: kunnen

sluiten met een blaadje, maar voor nieuwtjes

jullie een paar leuke ervaringen delen?

en als naslagwerk is de internetsite zeer ge-

Marcelino: ‘Ik moet nog steeds lachen als ik

schikt.’

denk aan Marts eerste pogingen om voorden afgesproken dat we er een dagboekver-

2009, kun je voor ons een tipje van de sluier

haal over zouden schrijven, dus hij moest

oplichten?

wel. Hij hield zich aan zijn woord, en ik heb
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waarts te gaan. Dat was in Brazilië. We hadWat kunnen we verwachten in Motion in

nog nooit iemand met zo’n paarse rug gezien.

momenten en reisjes hebben wel iets wat het

Hij deed het, elke dag weer, totdat het lukte.

uniek en de moeite waard maakt.’

dig.’

Jullie hebben ook veel surfers geïnter-

Mart: ‘Aan een andere ervaring in Brazilië heb

viewd? nog speciﬁeke warme of koude

ik minder pijnlijke herinneringen: de Beach

herinneringen aan iemand in het bijzonder?

Search trip die ik eind 2007 gedaan heb,

Mart: ‘Mijn allereerste interview ooit, met T1

onwijs cool. Te gek om met een groep van

shaper Peter Thommen op Gran Canaria. Ik

twintig profsurfers en journalisten in buggies

was best zenuwachtig maar werd nog ze-

op zoek te gaan naar nieuwe spots. Varen in

nuwachtiger toen hij zei dat hij vroeger jour-

de monstergolven van de Kaapverden met de

nalist was geweest. Een paar weken later had

halve wereldtop om me heen was ook wel

ik een leuk interview met de broertjes Tonky

heel bijzonder. En natuurlijk van de schans

en Taty Frans. In het Engels, Nederlands, Pa-

tijdens de Ocean Jump in Kiel, sick! Al die

piamento, Spaans... ze waren enorm enthou-
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Die caipirinha’s in de avond had hij wel no-

siast. Een hel om later uit te typen, maar wel

daar wil ik al naartoe sinds ik windsurf en

een leuk interview.’

het is er nog steeds niet van gekomen. Ik wil

Marcelino: ‘Ik denk vooral aan big wave-jager

graag de grote helden van vroeger intervie-

Laird Hamilton en surﬂegende Gerry Lopez.

wen, en natuurlijk varen op Ho’okipa en de

Die mensen hebben een eigenaardige rust om

omringende spots. En verder... Australië, Chi-

zich heen hangen. Waar een normaal mens in

li, Brazilië, The Gorge, Ierland, de Hebriden,

zijn shorts zou poepen, worden zij juist extra

Texel, Nieuw Zeeland, Marokko, Sardinië,

rustig en gefocust. Snap ik niks van.’

Noorwegen, Oman, Bretagne, het Uitgeestermeer... zo veel spots, zo weinig tijd!’

Maar geen slechte herinneringen dus?
Mart: ‘Echt slechte herinneringen heb ik niet,

Tenslotte, heeft een van jullie wel eens een

wel een minder geslaagd interview met Fini-

drinkwedstrijd gewonnen van Björn Dun-

an Maynard. Na een avond keihard doorhalen

kerbeck en kunnen jullie een haai tekenen?

bij de worldcup in Fuerteventura hadden we

Mart: ‘Haha, een wedstrijd gedaan wel, maar

een afspraak. Het was vlak voor de prijsuit-

dat was een vrij eenzijdige partij. Van Björn

reiking in de VIP-ruimte in de grote tent en

kun je niet winnen. Je kunt het proberen,

de muziek stond keihard. Om ons heen lagen

maar het zal je bezuren!’

Peter Volwater, Ben van der Steen en wat an-

Marcelino: ‘Zo is het.’

dere pro’s in grote fauteuils te slapen, iedereen was eraan. Dit interview heeft het maga-

www.motion.soulonline.nl

zo ongelooﬂijk moe en katerig dat we het na
twintig minuten opgegeven hebben haha.’
Wat staat er nog op het verlanglijstje?
Mart: ‘Er zijn heel veel spots waar ik nog niet
geweest ben. Bovenaan staat toch wel Maui,
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zine nooit gehaald, zowel Finian als ik waren

Algemene Leden Vergadering
Informatie voor de Algemene Leden Vergadering op dinsdag 17 maart 2008
Tijd: 19.30 uur. Plek: op AW

9 . Voorstel: vaststelling verenigingsbijdrage 2010

Ter goedkeuring
1 0 . Voorstel: AW’ers van 80 jaar en ouder

InTrODUCTIE

Ter goedkeuring

In dit deel van de Mastvoet vind je informatie over de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

1 1 . Af- en aantredende bestuursleden

(ALV) van dinsdag 17 maart a.s. We blikken dan terug op 2008 en hebben het over de plannen

1 2 . Af- en aantredende commissieleden

voor 2009. Zo vind je hier bijvoorbeeld een jaarverslag over 2008, de ﬁnanciële cijfers over

1 3 . Beleid 2009

2008 en in het kort de plannen voor komend jaar. Ook doet het bestuur een paar voorstellen,

1 4 . W.v.n.t.t.k.

waarover de ALV een beslissing moet nemen.

1 5 . Rondvraag

Alle leden zijn van harte welkom op de vergadering. Neem deze ALV-informatie dan alsjeblieft

1 6 . Sluiting

mee. Dat scheelt, zo weten we uit ervaring, veel verwarring.
STE M P rO CE D U rE

Stemming geschiedt middels handopsteking. De voorzitter noemt de mogelijkheden één voor
AG E n DA

één op en de leden van de vergadering steken desgewenst de hand op. Deze worden geteld

1 . Opening

door de secretaris. Bij grote onduidelijkheid over de uitslag kan overgegaan worden tot een

2 . Mededelingen: afmeldingen enz.

stemming op papier. Over personen wordt schriftelijk gestemd. (gebaseerd op art. 17 van de

3 . Eventuele bijstelling van de agenda

statuten)

5 . Notulen vorige ALV

De aanwezige DERM-leden hebben een collectieve stem van 20% van de ledenvergadering.

Ter goedkeuring

De AW-leden op de vergadering hebben dus 80%. Iemand die zowel van DERM als AW lid is,

6 . Algemeen jaarverslag 2008: A van het bestuur, B van de commissies

mag slechts 1 keer zijn stem uitbrengen, uit naam van AW of DERM. Hoe de DERM-leden hun

7 . Financieel jaarverslag 2008 en verslag kascommissie

stemmen verdelen en uitbrengen is aan hen.

De kascommissie (Fred Hastman en Edward van der Maas) heeft de boekhouding over

Voorbeeld: Stel, er zijn 28 AW-leden aanwezig. Die hebben zoals gezegd 80 % van de stem-

2008 gecontroleerd en brengt tijdens de vergadering verslag uit. Vervolgens moet de ALV

men. Een snelle berekening leert dan dat het totaal aantal (100%) van de stemmen op 35 moet

besluiten of zij decharge wil verlenen aan de penningmeester. Ook moet de ALV een

worden gesteld. En dat de aanwezige Derm-leden (maakt niet hoeveel er zijn) samen 20 %

nieuwe kascommissie benoemen.

van 35 = 7 stemmen krijgen.

8 . Begroting 2009
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4 . Ingekomen stukken

BIJ AGEnDAPUnT 5: nOTULEn VAn DE ALGEMEnE LEDEn VErGADErInG OP 10 MAArT 2008

Afgelopen jaar zijn de exploitatie- en horecavergunning weer verlengd en zo kunnen we de

Aanwezig: 20 AW-leden, 2 Derm-leden

kantine weer draaiende houden.

Aanwezige bestuursleden: Jiska van Duijnhoven (penningmeester), Jan de Lange (notulist),

Plannen met de Zuidas richting het Nieuwe Meer zijn opgeschort, dus er is geen reden om ons

Rogier van der Tak (voorzitter) en Sjaak Besseling (notulist)

nu zorgen te maken over onze locatie.
Naar aanleiding van het rapport van stagiair Martijn van Dam is een jeugdbeleid opgesteld.

1. OPENING.

Er komen onder andere jeugd-opstapdagen, contacten met scholen worden geïntensiveerd en

Rogier van der Tak opent de vergadering en heet iedereen welkom.

de kantine zal middels een tafeltennistafel en andere spelletjes, een frisdrank-automaat en
dergelijke aantrekkelijker worden gemaakt voor de jeugd.

2. MEDEDELINGEN EN AFMELDINGEN.

Afmeldingen zijn ontvangen van Pieter Bakker, Saskia Duursema, Timon Hagen, Kees van der

Patrick van Elshout vertelt over het AWeekend. Hij deelt mee dat Josje Altenburg en hijzelf het

Meij, Willemien Schenkeveld, Bob Scholten en Lisanne Snel.

dit jaar het nog regelen, daarna zal het door anderen geregeld moeten worden. De datum is
26 tot 28 september weer op de Brouwersdam.

3 . E V E N T U E L E B I J S T E L L I N G VA N D E A G E N D A .

Afgelopen jaar waren er 56 mensen mee. Helaas was er weer geen wind, ook al was het later

Geen.

in het seizoen.

4 . I N G E KO ME N ST U K KE N .

De trainingscommissie wordt vertegenwoordigd door Martijn Bakker, omdat Bob Scholten ver-

Geen.

hinderd is. Hij vertelt dat er het afgelopen jaar 27 cursussen met in totaal 140 cursisten zijn
gegeven.

5 . N O T U L E N A LV 1 4 M A A R T 2 0 0 6 .

Het was een hectisch jaar: Pieter Bakker is afgetreden als hoofd TC, werd opgevolgd door Jo-

Geen opmerkingen en goedgekeurd

han Poelman, die al snel weer voor een aantal maanden naar het buitenland vertrok. Die werd
aangegeven geen hoofd TC te willen blijven. Momenteel worden plannen uitgewerkt om een

Rogier van der Tak vertelt dat het een spannend begin was, gezien het vervroegd aftreden van

hoofd TC aan te trekken van buiten de vereniging.

Lisanne Snel, en hij dus samen met de nieuwe penningmeester een wel erg frisse start moest

Vraag: als deze man 1 dag per week werkt en er ontstaat een probleem op een andere dag,

maken. Hij spreekt dank uit aan Sjaak Besseling, Jan de Lange en Pieter Bakker die goed hebben

kan hij dan worden gebeld ? Antwoord: ja, hij werkt op een flexbasis en hij vervult in de week

geholpen. Ook was er nog geen secretaris, maar gelukkig kwam al snel Willemien Schenkeveld

zijn uren. Het “1 dag per week” moet meer worden gezien als “1 financiële dag per week”.

ad interim de gelederen versterken. Vanavond kon ze er niet bij zijn, omdat ze op vakantie is.

Vraag: geeft hij zelf ook les ? Antwoord: ja, hij is een ervaren instructeur en een ervaren surfer.

De mastvoet nr.1 2009 |023

De mastvoet nr.1 2009 |022

op zijn beurt opgevolgd door Bob Scholten en Robin Schrama. Maar ook deze mensen hebben
6 . A LG E ME E N J A A RVE R S L A G 2 0 0 7 E N CO M M I S S I E S .

Ook komen er in de toekomst trainers bij, uit de hoek van de studenten. Deze zullen in het

In de winst/verlies staat bij de post AWeekend een opbrengst van 771,-. Dit is geen winst

opleidingtraject mee gaan lopen op de surfclub.

maar een reserve voor de komende jaren. Het is niet de bedoeling om winst te maken met dit

Tevens zullen er dit jaar nieuwe surfspullen worden aangeschaft.

evenement.
De kascommissie (bestaande uit Martijn Bakker en Fred Hastman) heeft de rekeningen ge-

Harry Binnendijk, de ledenadministrateur, vertelt dat hij Koos van Leeuwen gaat inwerken

checkt op boeknummer, heeft gekeken hoe de bedragen zijn ingeboekt en heeft bij diverse

zodat Koos hem in de loop van het komende jaar kan opvolgen.

bedragen in de diverse posten ook een check gedaan of het klopt in het boekhoudprogramma.
Alles was in orde, behalve het overzicht van de uitgaven van de TC dat nog niet aanwezig was

Ruud Laan vertelt namens de webcommissie dat er een nieuwe website is. Het bestuur kan

op het moment van controle door de kascommissie. Het is nu wel aanwezig en het is ook al

zelf nieuws op deze website plaatsen.

verwerkt in de overzichten.

Helaas wordt het forum weinig door de leden gebruikt, maar het blijft in de lucht.

De kascommissie adviseert de leden om de penningmeester décharge te verlenen.

De webcam is definitief overleden. Er komt een voorstel om een nieuwe aan te schaffen.

Na stemming blijken de leden vóór; er is 1 onthouding.

Tevens ligt er een plan om de Mastvoet op de website te zetten.

Nieuwe kascommissie: Fred Hastman en Edward van der Maas.

Peter Veldman vertelt dat er 20 opzeggingen zijn geweest van de plankstallingen. Deze plek-

8 . B E G ROT I N G 2 0 0 8

ken zijn voor een groot gedeelte alweer opgevuld zijn door nieuwe leden. Er is nog wel ruimte.
Rogier vraagt aan de leden of er (gezien de privacy) bezwaar is om aan de hokleden onder-

9 . V O O R S T E L : VA S T S T E L L I N G V E R E N I G I N G S B I J D R A G E 2 0 0 9

ling elkaars telefoonnummer en/of emailadres vrij te geven. Antwoord vergadering: niemand

Jiska vertelt dat er geen verhogingen voor contributie voornemens zijn.

heeft bezwaar hiertegen.

Wel stelt het bestuur voor dat de contributie voor de jeugdleden wordt verlaagd tot 40 euro.

Rogier stelt voor om de klusdag of een door de hokgenoten anders overeengekomen datum te

Na discussie wordt besloten deze te verlagen tot 30 euro.

gebruiken om de hokken op te ruimen.
10. WIJZIGINGEN HUISREGELS EN STRUCTUUR.

juist om de algemene ruimtes te onderhouden/schoonmaken. Reactie Rogier: inderdaad, en
n.a.v. deze opmerking onderstreept hij de optie “anders overeengekomen datum”.

Voorstel 1: akkoord
Voorstel 2: akkoord behalve het opheffen van de onderhoudscommissie. Deze als “vacant”

7 . F I N A N C I E E L J A A RVE R S L A G 2 0 0 7 E N VE R S L A G K A S CO M M I S S I E .

plaatsen. Indien nodig kan er dan gemakkelijk weer leven ingeblazen worden.

Jiska van Duijnhoven vertelt dat alles in de Mastvoet staat afgedrukt en stelt voor dat vragen

Voorstel 3: akkoord

nu gesteld kunnen worden. Er zijn geen vragen/opmerkingen.

Voorstel 4: akkoord
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Opmerking van Martijn Bakker: de klusdag is niet bedoeld om je eigen hok op te ruimen, maar

Voorstel 5: akkoord

betrekken bij AW. Er worden drie gebieden genoemd die specifieke aandacht zullen krijgen en

Voorstel 6: aanpassen regel 1 “lessen” veranderen in “training”, bij regel 2 “lessen” verwijde-

verder zullen worden ingevuld om het jeugdbeleid vorm te geven:

ren, regel 3 en 4 “lessen” veranderen in “trainingen”.

1) Aandacht op scholen

Met deze aanpassingen voorstel akkoord.

2) Jeugdopstapdagen
3) Aankleding van het clubhuis met b.v. tafeltennistafel, frisdrankautomaat, tijdschriften

1 1 . A F - E N A A N T RE D E N D E B E STU U R S LE D E N

Willemien Schenkeveld heeft de afgelopen tijd als ad-interim het secretariaat vervuld. De ALV

De trainingscommissie heeft een opvolgingsprobleem dat op dit moment wordt uitgewerkt.

stemt (schriftelijk) unaniem in met de formele benoeming van Willemien als secretaris.

Er wordt onder andere overwogen om een externe betaald TC hoofd aan te trekken. Martijn

Pieter Bakker treedt na 10 jaar af als commissielid en algemeen bestuurslid. Pieter wordt

Bakker ligt e.e.a. toe.

hartelijk bedankt voor zijn betrokkenheid en leiding van de TC. Omdat Pieter niet aanwezig is,
neemt Martijn Bakker de wijn en bloemen in ontvangst.

1 4 . W . V. N . T. T. K .

1 2 . A F - E N A A N T RE D E N D E COM M I S S I E LE D E N

1 5 . R O N DV R A AG

Marjolein Lumann stopt met haar werk voor de Mastvoet. Ook Marjolein wordt bedankt voor
haar inzet. Marjolein is helaas niet aanwezig om de bloemen in ontvangst te nemen.

De open dag is gepland op 1 mei (Hemelvaart). Marjan Bakker vraagt of dit niet te vroeg is. Het
bestuur antwoordt dat dit is besproken, maar dat deze dag de beste mogelijkheid is.

Jiska leest een lijst met mensen op die voorgedragen worden voor royement. Er zijn geen te-

Edward van der Maas wil weten of het aantrekken van een extern hoofd TC het hele plan van

genstemmen vanuit de zaal, waarmee de royementen zijn bekrachtigd.

verbetering is. Martijn Bakker antwoordt met ja en nee: er zijn taken afgesproken die zelf

Het gaat om Carola Coolen (lidnr 490820), Susanne Datema (500606), Sjoerd Engel-

moeten worden ingevuld (eigen visie) in overleg met het bestuur. De structuur van de TC blijft

blik (561039), Thomas Florin (540958), Luc de Jong (500904), Robbert Koningsbruggen

ongewijzigd. De nieuwe man / vrouw is vooral organisatorisch verantwoordelijk.

(490830), Arnold Koopman (260606), Richard Lurks (470603), Jochem Markus (561067),
Thibaut Rozan (510722) en Anne Jansen (520705).

Josje vraagt of de PR-commissie een stille dood is gestorven. Het bestuur merkt op dat er nog
een vacature is. Hierop meldt Arjan Nijman zich spontaan aan.

1 3 . B E LE I D 2 0 0 8

Martijn van Dam heeft zich in 2007 over het jeugdbeleid gebogen en daar een plan voor ge-

Ruud Laan vraagt naar de financiële positie van AW en met name of er nog geld in het Robeco

schreven als stageopdracht voor zijn opleiding. De rode draad is het streven om meer jeugd te

beleggingsfonds zit. Jiska antwoordt dat overeenkomstig eerder genomen besluiten 1000
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1 2 . A R OYE ME N TE N

aandelen zijn verkocht. Voor de resterende aandelen is nog geen besluit genomen. Er staat

AW geheel vernieuwd. Ook werd met veel moeite een aannemer gevonden die enkele paaltjes

ongeveer 80 duizend euro op een spaarrekening. Er wordt een lange termijn plan ontwikkeld

wilde slaan voor de bootsteiger, zodat deze net op tijd voor het nieuwe seizoen weer gebruiks-

voor de bestemming van de reserves.

klaar was. Een andere grote klus was de (in verband met de verzekering vereist) controle en
aanpassing van de elektrische installatie, die Jan heeft georganiseerd.

Josje vraagt of er in de toekomst vaker stagairs zullen worden betrokken bij AW. Jiska ant-

Aangeschaft werden vorig jaar onder andere een hogedrukspuit plus dompelpomp (te vinden

woordt dat het plan er wel is, maar dat begeleiding de nodige tijd kost. Er is wat dat betreft

op zolder) voor het schoonspuiten van de steiger, hokken enzovoorts. En een set plastic glazen,

een vacature voor een stagebegeleider. Martijn van Dam is lid geworden van AW en zit in de

ter vervanging van het gewone glaswerk. Scheelt sneetjes in de voeten, hopen we.

jeugdcommissie.
Hoewel het er in het begin van het jaar naar uitzag dat de Technische Commissie door een
16. Sluiting

externe kracht zou worden geleid, bleek deze kandidaat zich te elfder ure terug te trekken.

Voorzitter Rogier van der Tak dankt de aanwezigen voor hun komst, sluit de vergadering en

Bob Scholten bleek alsnog bereid om tegen betaling hoofd TC te worden. Het bestuur heeft

nodigt iedereen uit om wat aan de bar te drinken.

daarmee ingestemd, omdat het anders geen mogelijkheden zag de TC draaiende te houden.
Aan Bob zijn als voorwaarden gesteld dat hij de TC weer goed op poten zou zetten en dat het

B I J 6 : A LG E ME E n J A A rVE r S L A G 2 0 0 8

hoofd TC-schap maar één jaar een betaalde functie zou zijn. Bob wordt in het komende sei-

A Jaarverslag Bestuur

zoen 2009 weer gewoon vrijwillig hoofd TC.

Het bestuur bestond het afgelopen jaar uit Rogier van der Tak (voorzitter), Jiska van Duijnhoven
(penningmeester), Willemien Schenkeveld (secretaris), Sjaak Besseling (algemeen bestuurs-

In reactie op een verzoek van DERM, hebben we de bijdrage van DERM aan AW naar beneden

lid), Jan de Lange (algemeen bestuurslid) en Bob Scholten (TC).

vastgesteld. De bijdrage bleek niet meer in verhouding met de situatie binnen DERM, dat meer
en meer een golfsurf-club aan het worden is en naar verhouding weinig windsurfers telt.

club ook aantrekkelijker te maken voor jongeren. Met instemming van de ALV is de jeugdcon-

We hebben afgelopen zomer helaas ﬂink kunnen ‘genieten’ van blauwalg, omdat de anti-

tributie verlaagd, de Jeugdcommissie heeft een paar veranderingen aangebracht in de kantine

blauwalg-beluchting van de Nieuwe Meer dit jaar later werd aangezet én de ﬁlters hiervan

en ook heeft de Jeugdcommissie geprobeerd Jeugd Opstap Dagen te organiseren, die bij gebrek

vervolgens dicht bleken te zitten met populierenpluis. Naar aanleiding hiervan werd besloten

aan belangstelling helaas moesten worden afgelast. Willemien, Jiska en Bob hebben onlangs

dat de cursussen en de trainingen doorgaan, maar minderjarigen alleen mee mogen doen met

besloten zich uit de Jeugdcommissie terug te trekken, die daarmee op apegapen ligt.

toestemming van hun ouders. Hopelijk herhaalt het gezeur zich komend seizoen niet, de watersportverenigingen rond de Nieuwe Meer zitten er in elk geval bovenop.

Bouwwerkzaamheden: Met grote inzet van Sjaak en Sil is afgelopen voorjaar de keuken van
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Een van de beleidsvoornemens was om AW meer bekendheid te geven onder jongeren en de

Er vond helaas een inbraak plaats, waarbij een klein geldbedrag werd gestolen en ﬂinke schade

voor de nodige opleidingen willen volgen kunnen contact opnemen met de TC.

aan de kantine aangebracht.

De interne competitie was dit jaar extra spannend met de strijd tussen Robbert
Harthold en Quinten Eimers. Eerstgenoemde ging er uiteindelijk met de winst van-

Erger is dat er het afgelopen seizoen twee diefstallen hebben plaatsgevonden, die hoogst-

door, maar slechts met 2 punten verschil! Daarnaast waren er tijdens de kop-

waarschijnlijk door (een) AW’er (s) zijn gepleegd. Gesprekken met diverse betrokkenen hebben

pelrace

niet tot opheldering geleid, waarna aangifte is gedaan bij de politie. Het onderzoek loopt nog.

Tot grote opluchting van zowel de trainers als de mensen die regelmatig meedoen met een

Het bestuur vindt het gebeurde uiterst kwalijk en zorgelijk.

training konden we dit jaar eindelijk met het nieuwe materiaal aan de gang. De planken zijn

en

bij

de

clubkampioenschappen

ook

weer mooie

prijzen

te

winnen.

bijna hetzelfde als die van voorgaande jaren, maar de zeilen zijn nu een stuk makkelijker op te
tuigen, en daarnaast ook nog een stuk sterker.
B J A A rVE r S L AG CO M M I S S I E S

Aweekend

PR-cie

In september 2008 was het weer feest aan de Brouwersdam. De blaadjes hingen roerloos aan

In 2008 bestond de PR-commissie uit Saskia Duursema en heeft versterking gekregen van Ma-

de takken, het zonnetje hoog aan de hemel... De kenners weten dan al wat er gaande is... AW

rijke den Heijer en Arjan Nijman. Saskia is inmiddels gestopt en Marijke en Arjan gaan in 2009

is weer in grote getalen naar hun tweede thuis getogen, surfcentrum Brouwersdam! Josje en

met zijn tweeën vrolijk verder.

Patrick namen de organisatie voor de laatste keer op zich en sloten de mooie 7 edities in stijl af.
Een feest om je vingers bij af te likken, grote opkomst, perfecte low-wind-freestyle condities

Feestcommissie

(...), en prachtig weer om lekker van een potje volleybal te genieten op het strand!

De feestcommissie heeft in het afgelopen jaar drie activiteiten georganiseerd. Bij de Seizoens-

De foto’s spreken voor zich: http://picasaweb.google.nl/aweekend2008

opening was er een bbq en aansluitend oud-Hollandse spelletjes (sjoelen, bibberspiraal, twister). Na de Koppelrace werd er gegourmet en na de Clubkampioenschappen was er weer zo’n
onovertroffen barbecue.

De trainingscommissie heeft afgelopen jaar weer ﬂink haar best gedaan om alle trai-

De feestcommissie 2008 bestond (evenals in 2007) uit José Bokhorst, Merel van der Ham, Tim

ningen en cursussen te organiseren. Dit is vrij goed gelukt maar helaas moest er 1 zater-

Mintiens en Sarleen Kapma. Zij gaan in 2009 niet door, dus feestcommissieleden gevraagd!

dagtraining worden afgelast tijdens het weekend van the mission. Komend jaar gaan
we er weer hard aan trekken om ervoor te zorgen dat iedereen op zaterdag en woens-

Ledenadministratie

dag weer aan zijn of haar surfskills kan werken. Hierbij kunnen we echter wel nog

Koos van Leeuwen heeft vanaf 1 augustus de ledenadministratie overgenomen van Harry Bin-

wat hulp gebruiken. Mensen die het leuk vinden om les te komen geven op AW en hier-

nendijk. Harry houdt zich nog bezig met de ontwikkeling van een online-systeem, wat het
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Trainingscommissie

bijhouden en de communicatie sterk zal verbeteren.

Jeugdcommissie

In 2008 hebben zich 79 nieuwe mensen ingeschreven, daarnaast hebben 56 mensen hun

De jeugdcommissie had gemengde ervaringen in 2008. Wat wél aardig lukte, was de kantine

lidmaatschap opgezegd waarvan 11 mensen die in 2008 lid geworden zijn. Ongeveer 40%

wat leuker aankleden. Er is een tafeltennistafel gekocht, er kwamen extra banken (giften van

van de 290 leden bestaat uit vrouwen, 60% uit mannen. Tachtig procent van de leden woont

Ortwin Dellevoet en Quinten Eimers), een berg spelletjes (gift van Joke Konings), een grote

in Amsterdam, twintig woont buiten Amsterdam, tot in Nijmegen aan toe. Onder de 290 leden

stapel Donald Ducks en een abonnement op Surf Magazine.

zijn er 10 ereleden, 7 begunstigers, 11 gezinsleden, 23 jeugdleden en 239 volwassen leden.

Het organiseren van Jeugd Opstap Dagen, om meer bekendheid onder jongeren te krijgen,

Voor de leeftijdsopbouw geldt het volgende 10% is jonger dan 20 jaar, 25% is tussen de 20 en

bleek echter een mislukking. Ondanks advertenties in diverse bladen/kranten en posters op

de 30 jaar, 40% is tussen de 30 en de 40 jaar en leden ouder dan 40 jaar vertegenwoordigen

scholen, meldde zich bijna niemand, zodat de twee geplande dagen weer moesten worden

25% van de vereniging. De jongste is 11 en de oudste 80 jaar.

afgelast.

Mastvoet
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Binnen de Mastvoet-cie is er het afgelopen jaar niet veel veranderd. Er zijn geen wijzigingen

Winst en verliesrekening

in de commissieleden te melden. Wel is er weer een aantal leuke stukjes geschreven door be-

De winst en verliesrekening laat zien hoe ‘goed’ de vereniging het doet. Het geeft een overzicht

kende, maar ook nieuwe schrijvers. Alle auteurs, hiervoor bedankt!

van wat er in 2008 aan cursus, contributie, verhuuropbrengsten en subsidies is binnengeko-

Verder komen er nog steeds vier hardcopies per jaar uit. Er wordt overwogen of we in de loop

men, afgezet tegenover de kosten die zijn gemaakt om de club draaiende te houden (inclusief

van het komende jaar naar een digitale versie overgaan, maar deze mogelijkheid moet nog

benodigde afschrijvingen en/of reserveringen voor toekomstige investeringen). Opbrengsten

nader onderzocht worden.

min kosten min afschrijvingen/reserveringen bepalen het netto operationele resultaat. Zolang
dit netto resultaat positief is, is de verenging in principe ‘operationeel gezond’.

De webcommissie heeft in 2008 verwoede pogingen gedaan om de webcam weer aan de

Wat er opvalt in de winst/verliesrekening van 2008 is dat de algemene opbrengsten wat lager

praat te krijgen. Er staat nu een goed werkende camera op het dak, maar het is nog niet gelukt

waren dan gepland. Dit komt met name doordat er minder cursussen en betaalde evenementen

deze aan de website te koppelen. De website zelf is hier en daar iets aangescherpt.

zijn geweest. Maar, ook de kosten waren in 2008 minder hoog dan begroot. Logischerwijs is
er minder geld uitgegeven aan (manuren voor) cursussen. En ook de commissies zijn ruim bin-

Plankstallingen

nen de begroting gebleven. De gereserveerde bedragen voor een externe trainer en activiteiten

Afgelopen jaar zaten de stallingen weer goed vol. Gelukkig heeft uiteindelijk iedereen een plek

voor de jeugd zijn (in het laatste geval door een gebrek aan aanmeldingen) niet gebruikt.

kunnen krijgen. Voor dit jaar wordt een soortgelijke trend verwacht.

In het onderhoud zijn wel ﬂinke uitgaven gedaan. Zo is de gehele elektra geïnspecteerd en
waar nodig vervangen, en is de kleine steiger vernieuwd. Deze investeringen waren echter
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Webcommissie

8012

Douche

370

350

272

dusdanig groot dat ze op de balans gezet zijn.

8015

Verhuur planken

1.152

1.200

1.331

In de winst verlies rekening vind je per post een kort commentaar over wat de grootste uitga-

8019

AW weekend

771

-

327

ven of inkomsten waren. In principe zijn er ﬁnancieel gezien geen grote verrassingen geweest

8020

Opbrengst verkoop AW
materiaal

800

500

370

8305

Subsidie

361

700

515

ecotax teruggave, OZB

8310

Mastvoet advertenties

600

600

v/d Berg. Kater, Happy
Sport

8311

Evenementen

2.349

2.500

810

evenement bewegingswetenschappen

9801

Diverse baten & lasten

301

400

174

restitutie waterschapsbelasting

Totaal opbrengsten

72.666

72.750

67.491

in 2008. Met uitzondering natuurlijk van de onverwachte derving, als gevolg van de inbraak in
de zomer en vervolgens een diefstal uit zowel de kantine- als TC kas.
Wat wel een punt van aandacht verdient, zijn de ‘cash geld’ stromen die binnen AW, en met
name bij de TC, bestaan. Zo wordt de cursusbijdrage cash geïnd, de verhuur van planken, en
de verkoop van ‘TC drankjes’ aan cursisten. Afgelopen jaar heeft met name het eerste tot
problemen geleid. Van het totale cursusgeld is 710 euro ‘verdwenen’. Aangezien onduidelijk
is wat met dit geld is gebeurd, stelt het bestuur voor deze 710 euro in het komende boekjaar
af te schrijven.

UITGAVEn

2009 al de ‘black box’ cash stromen te ‘killen’. Cursisten zullen voortaan per bank/giro moeten
betalen vóór aanvang van de cursus, verhuur van planken wordt geregistreerd en achteraf

Algemene kosten

8.194

7.177

7.817

4031

Lidmaatschap KNWV

3.197

3.000

3.236

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

4551

Verzekeringen

1.905

2.000

1.917

brandverzekering,
aansprakelijkheid, vaartuigverzekering

4736

Contributie KvK

22

22

27

4741

Vergunnningen/keuringen

624

1.000

856

exploitatievergunning,
brandbeveiliging

4756

Administratie

489

500

562

vermelding Telefoongids
(€ 276), aangetekende
brieven (€ 100), overig
(postzegels ed)

4783

Telefoon

463

500

546

KPN & Tele2 abonnementskosten

4785

TV

51

55

86

7013

Sleutels

1.443

100

15

gefactureerd, en de versnapering voor cursisten (max. 1 stuks per les) wordt opgenomen in de
cursusbijdrage, die daarvoor met 5 euro wordt verhoogd.
InKOMSTEn
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8001

Contributie (incl
inschrijfgeld) + plankstalling leden

W/V 2007

BEGrOOT
2008

ACTUALS
2008

36.813

36.500

38.801

jeugdleden contributie
verlaagd naar € 30, borg
sleutel verhoogd naar €
30, groei ledenbestand
met ca 10%

8004

DERM

7.016

7.500

6.579

contributie DERM verlaagd (-€ 1,200)

8006

Cursussen

15.279

15.000

10.025

minder cursussen
gedraaid in 2008: 19 vs
26 in 2007

8010

Kantine

7.455

7.500

7.686
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Om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen, is er besloten om met ingang van

Derving

0

0

573

Huisvesting

8.365

8.400

5.934

4811

Energie

3.571

3.600

1.910

4816

Grond Water riool

1.027

500

453

4817

Gemeentebelasting

294

300

35

4826

Huur terrein

1.010

1.100

1.032

4836

Schoonmaakkosten

2.332

2.500

2.105

4841

Inventaris klein

131

150

31

4845

Afvalverwerking

0

250

369

Onderhoud

3.704

6.000

1.697

Onderhoud gebouw +
terrein

1.881

3.000

668

Verbouwing klein

1.824

inbraak (€ 73) + diefstal
(€ 500)

€ 1,458 teruggave

Primagaz

4849

4848

4850

Vervanging kleine boot
steiger
PR
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3.000

1.029

0

5.315

4.600

4207

Financie

177

200

220

kwartaalvergoeding
ledenadministratie &
plankstallingen

4208

Feestcie

1.012

1.000

788

3 feesten per jaar

7001

Algemeen leden

83

400

0

7002

Bestuur

1.693

1.800

1.701

nieuwjaarsborrel 2008,
bestuursvergoedingen,
declaraties eten en
drinken, wijn en bloemen ALV

7006

Jeugdcommissie

-

1.000

111

jeugdcommissie opgericht, Jeugd Opstap Dagen
gepland

7009

Trainingscie

284

6.200

1.010

drankgebruik TC & vergoeding hoofd TC

geen aanslag 2008
ontvangen

vervanging glas,
onderhoud verwarming, materiaal voor
schoonmaak/klusdag

Cursussen

11.947

12.100

8.618

7005

Wedstrijden

251

300

784

reparatie hek, onderzoek
electra. Investering
vervanging electra (€
6,322) op balans.

7007

Trainingen

3.473

3.000

2.855

7008

Wintertraining

725

750

488

7017

Onderhoud boten

430

500

27

7016

Boot klein

-

-

0

7018

Benzine

532

550

467

7019

Cursuskosten algemeen

959

1.000

418

CWO examens + vaarbewijs

7020

Cursus: manuren

4.788

5.000

3.252

minder cursussen in
2008

7021

Cursus: documentatie

439

500

0

CWO boekjes

7081

Surfmaterialen klein

350

500

328

boeitjes, sleutels, sloten,
touw, etc.

Kantine

4.787

9.540

9.726

investering ‘vervanging
steiger’ (€ 3,094) op
balans gezet

4.367

4200

Info Werving Reclame

38

500

169

donatie KNBRD

4203

Mastvoet

4.603

3.300

3.826

4 keer per jaar mastvoet
, ca € 900 per keer

4206

Website

381

400

188

webhosting & mailinglist

7311

Evenementen: manuren

180

200

184

7004

Informatieboekjes

114

200

0

Commissies

3.248

10.600

3.829

digitaal verstuurd

prijzen interne competitie 2007 & 2008,
koppelrace 2008, clubkampioenschappen
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7027

7003

Kantine eigen verbruik

-

40

102

7010

Kantine inkopen

4.016

4.500

5.381

7011

Kantine dienst/materiaal

771

1.000

1.800

Pantar helft 2007 (€
600) & 2008 (€ 1200)

7011

Nieuwe keuken

-

4.000

2.443

Nieuwe (2e hands)
keuken incl. combimagnetron,2 friteuses,
kookplaat, espressomachine, AW glazen

Projecten/investeringen
2007

1.618

11.300

451

7041

Stoelen (15)

-

1.500

0

7042

Lesmateriaal (sets)

1.618

9.000

180

4331

Afschrijving Clubgebouw

7.283

7.000

4341

Afschrijving Inventaris

-

794

4351

Afschrijving Plankbergingen

2.405

4361

Afschrijving Verbouwingen

2.504

4371

Afschrijving AW shirts

300

4381

Afschrijving Surfmateriaal

2.919

5.000

4391

Afschrijving Buitenboordmotorn

1.000

1.000

Resultaat na afschrijving

9.017

zwemvesten; investering 10 sets
schooltuigage compleet
(€ 11,543) op balans

2.500

2.958

5.769

7043

Clubhuis aankleden

-

500

271

7044

Opbergkist boten

-

300

0

Balans

Financieel

62

75

118

De balans is een momentopname van de ﬁnanciële situatie van de vereniging. Het laat in dit

Bankkosten, girotel

62

75

118

geval de stand van zaken zien op 31 december 2008. De balans geeft een overzicht van de

Totaal kosten

47.239

69.792

42.558

activa (debet) en passiva (credit), en zegt weinig over hoe goed de vereniging draait, maar veel

4721

lampen, tafeltennistafel,
tijdschriften

over hoe deze geﬁnancierd is. De balans is een aanvulling op de winst/verliesrekening.
4851

Rente rentemeerrek.

1.839

25.427

2.958

26.771

Afschrijvingen

16.410

-

21.002

VASTE ACTIVA

Debet

131

Clubgebouw
Clubgebouw afgeschreven
Inventaris

Credit

179.963

4320

Afschrijving aandelen

4.588

waardeverlies door
koersdaling

134

4321

Afschrijving overig

120

afboeking ‘overige
vorderingen’

141

166.963
11.374
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BALANS 31-12-2008
Resultaat

144

Inventaris afgeschreven

151

Plankbergingen

10.374

154

Plankbergingen afgeschreven

161

Verbouwingen/ Groot onderhoud

164

Verbouwingen afgeschreven

171

Onderhoud terrein

3.094

181

Surfmaterialen

20.460

184

Surfmaterialen afgeschreven

191

Buitenboordmotoren

194

Buitenboordmotorn afgeschreven

201

Lesmaterialen

204

Lesmaterialen afgeschreven

87.913

1401

rC

1601

Kruispost crediteuren

350
3.777

87.913
30.994
22.500

Saldo

Voorziening trainers (€ 1,730),
voorziening mastvoet dec (€ 742),
voorziening schoonmaak (€ 586),
voorziening keukendienst (€ 300)

5.769

Wat je bijvoorbeeld ziet op de balans, is dat het grootste gedeelte van het AW kapitaal in een
20.460

termijn deposito (tegen een termijn van één jaar, rente van 5%) van de Postbank is vastgelegd.

4.300

Daarnaast hebben we nog altijd een ﬂink bedrag op onze rentemeer rekening staan. Hier kun2.845

nen we per direct over beschikken. Daartegenover staat wel een iets lagere rente (momenteel

11.543

3,75%). Verder hebben we nog een aantal Robeco aandelen. Deze zijn in 2008 ﬂink in waarde
5.000

gekelderd. De daadwerkelijke waarde is momenteel 12,220 euro. het waardeverlies is afge-

VLOTTEnDE ACTIVA

schreven

601

Kapitaal

643

Winst vorig jaar

9.017

751

Statiegelden

16.032

752

Statiegelden afgelost

761

Z plankstallingen huur ﬁnanci

762

Z plankstallingen aﬂossing

2.429

1007

Kantinekas

50

1009

Kas TC

125

1011

Postbank

7.858

Verder zie je nog een aantal kruisposten op de balans staan. Kruispost debiteuren bevat het be-

1016

Rentemeerrekg Postbank

20.866

drag aan openstaande facturen of opbrengsten uit 2008, ontvangen na 31 december. Kruispost

1020

Termijndeposito Postbank

70.000

crediteuren laat zien wat AW nog schuldig is aan anderen. Met name zijn hier voorzieningen

1055

Robeco

12.220

1301

Kruispost debiteuren

2.103

Winst 2007

Ook zie je op de balans de bezittingen van AW (activa) staan. Dit zijn de grote investeringen,
waarvan elk jaar een gedeelte afgeschreven wordt. Een aantal activa zijn in 2008 volledig afgeschreven, zoals surfmaterialen en plankbergingen. We hebben afgelopen jaar echter ook weer

3.585

een aantal nieuwe grote uitgaven gehad die geactiveerd zijn. De belangrijksten zijn: lesmaterialen

2.759

(er zijn tien nieuwe beginnersets aangeschaft, totaal 11,543 euro), vervanging steiger (3,094
euro), en vervanging elektra (voor 6,322 euro, ondergebracht onder post ‘verbouwingen’).
Kantine- en verhuurkas TC

Cursusgeld (€ 710), TC-kistje (€
241), teruggave huur (€ 260),
voorschot (€ 200), kantine (€ 556)

opgenomen voor declaraties of facturen die pas in januari zijn betaald.
Het uiteindelijke saldo op de balans is gelijk aan het netto resultaat op de winst/verlies (5,769
euro).
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115.819

Ik hoop dat ik de ﬁnanciële situatie heb kunnen toelichten. Voor speciﬁeke vragen over de jaar-

8010

Kantine

7.500

7.686

7.500

afrekening 2008, of voor inzage in de boekhouding kan je me bereiken op jiska@gmx.co.uk of

8012

Douche

350

272

300

0645544784.

8015

Verhuur planken

1.200

1.331

1.300

8019

AW weekend

-

327

0

8020

Opbrengst verkoop
AW materiaal

500

370

50

8305

Subsidie

700

515

550

Ecotax teruggave, OZB

8310

Mastvoet advertenties

600

600

600

v/d Berg. Kater, Happy Sport

men voort uit het geven van trainingen & cursussen, het onderhouden van gebouw, terrein en

8311

Evenementen

2.500

810

1.000

materiaal, en activiteiten van commissies, zoals de webpagina, de mastvoet en onze feesten.

9801

Diverse baten &
lasten

400

174

200

Totaal opbrengsten

72.750

67.491

69.000

Algemene kosten

7.155

7.817

7.800

Net als in 2008 is ook in 2009 weer een begroting opgesteld, die de activiteiten voor het komende jaar reﬂecteert. Meer dan één vierde van de totale kosten zijn de vaste lasten, zoals de
huisvestingskosten (8,450 euro) en de algemene kosten (7,800 euro). De overige kosten ko-

Met name voor onderhoud is het komende jaar geld gereserveerd (8,000 euro). De prioriteit
ligt bij het opknappen van de plankstallingen; waar nodig worden deuren, sloten en daklijsten
vervangen. Daarnaast zullen we een lesplank moeten vervangen die afgelopen jaar gesneuveld
is, en is er de wens voor het aanschaffen van een nieuwe plank voor gevorderden.

UITGAVEN

De contributies, zowel voor DERM als AW leden, blijven dit jaar gelijk. Voor de verwachte opbrengsten aan cursussen en evenementen zijn voor de begroting gelijke tarieven gehanteerd

4031

Lidmaatschap KNWV

3.000

3.236

3.500

als in 2008. Voor de cursussen gaat het bedrag per deelnemer met 5 euro omhoog, maar dit is

4551

Verzekeringen

2.000

1.917

2.000

Brandverzekering, aansprakelijkheid, vaartuigverzekering

4741

Vergunnningen/
keuringen

1.000

883

1.000

Exploitatievergunning, brandbeveiliging, KvK

4756

Administratie

500

562

550

4783

Telefoon

500

546

550

4785

TV

55

86

100

7013

Sleutels

100

15

100

7027

Derving

0

573

0

Huisvesting

8.400

5.934

8.450

Energie

3.600

1.910

3.500

puur ter vergoeding van consumpties en leidt dus niet tot hogere inkomsten. De verwachting
is, dat we ook in 2009 niet het maximum aantal cursussen zullen draaien. De begrote inkom-
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sten voor 2009 komen zijn daarom iets lager dan deze begroot in 2008.
InKOMSTEn

BEGrOOT
2008

ACTUALS
2008

BEGrOOT
2009

8001

Contributie (incl
inschrijfgeld) +
plankstalling leden

36.500

38.801

38.500

8004

DERM

7.500

6.579

6.500

8006

Cursussen

15.000

10.025

12.500

Constant aantal, gelijkblijvende
contributie.

4811
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Grond Water riool

500

453

500

Cursussen

12.100

8.618

12.100

4817

Gemeentebelasting

300

35

300

7005

Wedstrijden

300

784

300

4826

Huur terrein

1.100

1.032

1.100

7007

Trainingen

3.000

2.855

3.000

4836

Schoonmaakkosten

2.500

2.105

2.500

7008

Wintertraining

750

488

750

4841

Inventaris klein

150

31

150

7017

Onderhoud boten

500

27

500

4845

Afvalverwerking

250

369

400

7016

Boot klein

-

-

0

7018

Benzine

550

467

550

7019

Cursuskosten
algemeen

1.000

418

1.000

Onderhoud

6.000

1.697

8.000

4849

Onderhoud gebouw
+ terrein

3.000

668

6.000

4848

Verbouwing klein

3.000

1.029

2.000

7020

Cursus: manuren

5.000

3.252

5.000

Pr

4.600

4.367

4.900

7021

500

-

500

Info Werving
Reclame

500

169

500

Cursus: documentatie

7081

Surfmaterialen klein

500

328

500

Mastvoet

3.300

4200
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4203

3.826

4.000

4206

Website

400

188

200

7311

Evenementen:
manuren

200

184

200

7004

Informatieboekjes

200

-

0

Commissies

10.600

3.829

4.270

4207

Financie

200

220

220

4208

Feestcie

1.000

788

1.000

7001

Algemeen leden

400

-

250

7002

Bestuur

1.800

1.701

1.800

7006

Jeugdcommissie

1.000

111

750

7009

Trainingscie

6.200

1.010

250

Prioriteit ligt bij opknappen
plankstallingen.

4 Keer per jaar mastvoet , ca
900 euro per keer, kwartaalvergoeding

Sinds 2008 welkomstpakket
digitaal verstuurd.

Gereserveerd voor nieuwe
feestcie 2009.

Nieuwjaarsborrel 2009, bestuursvergoedingen, declaraties eten en drinken, wijn en
bloemen ALV
Gereserveerd voor nieuwe
jeugdcie 2009.

Kantine

9.540

9.726

6.800

7003

Kantine eigen
verbruik

40

102

100

7010

Kantine inkopen

4.500

5.381

5.500

7011

Kantine dienst/
materiaal

1.000

1.800

1.200

7011

Nieuwe keuken

4.000

2.443

0

Projecten/investeringen 2007

11.300

451

4.450

7041

Stoelen (15)

1.500

-

1.500

7042

Lesmateriaal (sets)

9.000

180

2.000

7043

Clubhuis aankleden

500

271

200

7044

Opbergkist boten

300

-

750

Financieel

75

118

120

Bankkosten, girotel

75

118

120

4721

Servicekosten

CWO examens

CWO boekjes

nieuwe lesplank + plank
gevorderden

vervanging huidige constructie
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4816

Totaal kosten

69.770

42.558

56.890

Voorstel: In Artikel 1 ‘Lidmaatschap’ lid 1 uitbreiden met een zesde categorie:
4851

Rente rentemeerrek.

1.839

1 De vereniging A.W. kent de volgende leden:
Resultaat

2.980

26.771

12.110

1. Volwassen leden
2 Gezinsleden

Als je vragen hebt over de begroting 2009, of graag meer details wilt horen, ben ik te bereiken

3 Jeugdleden

op: jiska@gmx.co.uk of 0645544784.

4 Collectieﬂeden
5 Ereleden
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6 Bijzondere leden

Het bestuur stelt voor de contributie en plankstalling in 2010 te verhogen met 6%. Dit betekent
dat de contrinutie verhoogd wordt naar 94 euro en de plankstalling naar 60 euro. Het voorstel

Aan Artikel 1 ‘Lidmaatschap’ toevoegen een lid 6. met de volgende tekst:

is om deze bijdrages wederom voor 3 jaar vast te houden. De voorgestelde verhoging is ge-

6. Onder bijzondere leden worden verstaan leden met bijzondere kwaliteiten, zoals het heb-

lijk aan de inﬂatiecorrectie over 3 jaar (uitgaande van gemiddeld 2% per jaar). Aangezien de

ben bereikt van de leeftijd der sterken (80 jaar). Bijzondere leden betalen geen contributie of

vereniging ﬁnancieel gezond is, is er geen noodzaak tot extra verhoging van de ledenbijdrage.

plankstallingsbijdrage.

Slechts weinigen zijn tot op werkelijk hoge leeftijd op de plank te vinden. Toch zijn ze er, wind-

B I J 1 1 : A F - E N A A N T RE D E N D E B E STU U R S LE D E N

surfende tachtigplussers. AW is blij met deze diehards. Omdat ze het levende bewijs zijn dat

Rogier van der Tak neemt afscheid als voorzitter en Sjaak Besseling neemt afscheid als alge-

windsurfen een prachtige sport is voor alle leeftijden, en omdat ze op de club een belangrijke

meen bestuurslid. Op dit moment is nog niet in hun opvolging voorzien.

bijdrage leveren aan de verscheidenheid die AW hoog in het vaandel heeft. Het bestuur stelt

Bob Scholten, die sinds vorig jaar de TC leidt, moet nog ofﬁcieel worden geïnstalleerd als be-

daarom voor:

stuurslid namens de TC.

AW-leden die de leeftijd van tachtig jaar bereiken, te benoemen tot ‘buitengewoon lid’ en vrij
te stellen van het betalen van contributie of plankstalling.

B I J 1 2 : A F - E N A A N T RE D E N D E COM M I S S I E LE D E N

Als de ledenvergadering met dit plan instemt, moet het in de Huisregels en Structuur worden

Mastvoetredactie

opgenomen.

Davy van der Elsken, Lisa Snip, Elke Krausmann en Frederike Ritzema maakten het afgelopen
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B I J 1 0 . V O O r S T E L : AW ’ E r S VA n 8 0 J A A r E n O U D E r

jaar de Mastvoet. Geen veranderingen.

Plankstallingen
Werd ook in 2008 weer verzorgd door Peter Veldman en die houdt er gelukkig nog niet mee op.

Trainingscommissie
Bob Scholten (hoofd TC), Arianne Aukes, Martijn Bakker, Pieter Bakker, Jasper Brommet, Rose

Ledenadministratie

Hogezand, Han Hoonakker, Floris Linnebank, Johan Poelman, Robin Schrama en Dirk Visser

Koos van Leeuwen heeft vanaf 1 augustus de ledenadministratie overgenomen van Harry Bin-

vormden in 2008 de TC. Komend seizoen komt ook Astrid Sanders erbij.

nendijk.

Jeugdcie

Wedstrijdcie

Jiska van Duijnhoven, Christopher Reichling, Bob Scholten en Willemien Schenkeveld vormden

Was en is vacant.

in 2008 de Jeugdcommissie. Zij hebben besloten ermee te stoppen.
B I J 1 3 : B E LE I D 2 0 0 9

PR-commissie
In 2008 bestond de PR-commissie uit Saskia Duursema en heeft versterking gekregen van Ma-

Bij het bepalen van het te voeren beleid op Amsterdam Windsurﬁng gedurende het seizoen

rijke den Heijer en Arjan Nijman. Saskia is inmiddels gestopt, Marijke en Arjan gaan verder.

2009 heeft een aantal factoren meegespeeld. We moeten rekening houden met verschillende
wensen en belangen die soms niet makkelijk samen lijken te gaan.

Aweekendcie
Josje Altenburg en Patrick van de Elshout hebben hun zevende en laatste Aweekend georga-

Enerzijds zijn er bij veel leden natuurlijk wil, enthousiasme en energie om met name in de

niseerd en nemen nu afscheid.

zomermaanden lekker te (kunnen) genieten van de diverse faciliteiten die Amsterdam Windsurﬁng te bieden heeft. Dat leidt tot verschillende activiteiten die soms eenmalig zijn en die

Feestcie

soms tot een traditie evolueren.

nemen allemaal afscheid.

Anderzijds lijkt zich een trend voor te doen die zich kenmerkt door een verwijdering van
Amsterdam Windsurﬁng als gevolg van een wijziging in prioriteitsstelling. Niet zelden wor-

Websitecie

den initiatieven geboren waarvan de tenuitvoerbrenging wegens tijdgebrek slechts ten

De webcie bestond in 2008 uit Ruud Laan en Timon Hagen. Geen veranderingen.

dele of in het geheel niet van de grond komt.
Mede met het oog op het vorenstaande heeft het bestuur besloten de doelstellingen voor het
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Dit waren in 2008 Tim Mintiens, Sarleen Kapma, Merel van der Ham en José Bokhorst. Zij

komende seizoen sober te houden. Urgent echter lijkt het evenwel om enkele thans lopende
kwesties per direct aan te pakken.
• Hokken: uit een inventarisatie is gebleken dat de kwaliteit van sommige deuren van hokken (ernstig) te wensen overlaat. Als gevolg daarvan kan het aanwezige hang- en sluitwerk zijn taak niet
naar behoren vervullen. In 2009 zullen de deuren en/of sloten die daarvoor in aanmerking komen

Afsluitend en samenvattend het volgende: de vereniging heeft dringend behoefte aan leden die voldoende tijd en energie hebben om
Amsterdam Windsurﬁng even bruisend en opwindend te laten zijn als
het windsurfen zelf.

worden gerepareerd of vervangen. Het streven is om dit nog vóór de seizoensopening af te hebben.
• TC: na evaluatie van de gang van zaken gedurende vorig jaar heeft Bob Scholten besloten om
ook dit jaar (overigens in enigszins gewijzigde vorm) gestalte te geven aan de TC en de door
de TC georganiseerde activiteiten. Het bestuur zal hem daarin steunen.
• Met het wegvallen van twee bestuursleden ineens zal het draaiend houden van de vereniging een ﬂinke klus zijn. Dit jaar zal veel energie en tijd gaan zitten in het op orde houden van
de lopende zaken en het vinden van vervangende bestuursleden om de vacante plekken te
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vullen.

Dahab januari 2009
‘Egypte… Vorig jaar ben ik er nog geweest.’

Golf van Aquaba uitkijkt zie je Saudie Ara-

Hurghada om precies te zijn. We hebben

bië liggen. Iets hoger eisen Israel en Jorda-

toen Luxor bezocht en de piramides gezien.

nië ook hun stukje kust op. Inderdaad weer

Kortom, Egypte hadden we wel gezien, daar

naar Egypte... Maar Dahab is wel wat anders

zouden we niet snel nogeens naartoe gaan.

dan wat wij tot nu toe van Egypte hadden

Dit jaar daarentegen... Waar ga je super

gezien. Omgeven door imposante bergen

last minute naartoe, voor weinig natuurlijk.

gelegen aan azuurblauwe zee. Slechts een

Waar schijnt de zon in januari. En natuur-

aantal hotels, zeg vijf of zes, en wat kleine

lijk niet te vergeten waar kun je surfen en

guesthouses en hotelletjes in het dorpje zelf.

tje genieten als het kwik hier niet boven de

Wij verbleven in het Hilton. Hoogstens een

nul graden uit komt. In het zuid oosten van

stuk of vijftig gasten. Een oase van rust.

de Sinaï-woestijn ligt Dahab. Als je over de

Acht dagen lang stralende zon en surfen in

© Daan van der Elsken

© Daan van der Elsken
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je mede reisgenoten lekker van een zonne-

je zwembroek... Een aanrader. Als je vanuit
je kamer het strand oploopt heb je keuze uit
zo’ n zes surfstations. Als je echt lui bent
kijk je niet verder en boek je je spulletjes bij
Club mistral. Ben je een echte ontdekkingsreiziger.., dan loop je 10 meter verder en zit
je bij het volgende surfstation.
De beste wind vind je hier in de zomermaanden. Maar met ±16 knopen is het hier
ook prima surfen. Zeker als je spullen huurt
en kan pakken wat je wilt. Mochten niet al je
medereizigers fanatieke surfers zijn kunnen
zij zich ook nog prima vermaken.
Dahab staat ook bekend als duik- en snorkelparadijs. En hou je van een beetje cultuur,
offer dan een dagje op om naar Petra af te
reizen.Dit wereldwonder is zeker de moeite
waard.
Surfstations… Zoals gezegd zijn er surfstamateriaal dan kun je kijken welk hotel bij
welk station ligt. Voor de betere surfspot zul
je vanaf elk station de lagoon uit moeten varen. Geen probleem want de wind is schuin
aﬂandig (noord-west). Z.o.z. voor precieze
© Daan van der Elsken
© Daan van der Elsken

locaties van de hotels en surfcentra.
© Daan van der Elsken
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tions genoeg. Heb je voorkeur voor bepaald

HArrY nASS CEnTrE (HnC)

2

Heeft inmiddels 3 surfstations

4

5

1

HNC-1 Ligt bij Novotel Coralia. Veruit het

grootste station met ± 250 boards.

6
B

A

1

2

HNC-2 Ligt bij Iberotel Dahabeya heeft ±

180 boards.

A

3

KITEZONE

HNC-3 Ligt naast het Swiss Inn heeft ±

70 boards.(www.harry-nass.com)
JP En nEILPrYDE
4 CLUB MISTrAL

heeft een station tussen het Hilton en Swiss

C

Inn hotel in.(www.club-mistral.com)
MISTrAL En nOrTHSAILS
5 CLUBVASS

Club Vass ligt tussen het Swiss Inn en Hotel
Ganet Sinai. (www.clubvass.com)

D

GAASTRA-TABOU-STARBOARD-NORTHSAILS
6 IBI & FrIEnDS

Ibi & Friends ligt van alle stations het verst
verwijdert van de Hotels.
(www.ibiandfriends.ru)
nOrTH SAILS, FAnATIC En HIFLY

tels. ‘The Spot’ heeft dus niet zoveel te maken met de beste surfspot alswel het kite
gebied en de main Bay tezamen.
100M
1KM

E

B ‘MAIn BAY’ Ideaal voor beginners van-
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A ‘THE SPOT’ De hoofd spot in Dahab is het

laguna. Eigelijk het strand voor de grote ho-

baby bay gebied. Hier vindt je de meest
continue wind gezien er geen hinder is van
gebouwen etc. Het water heeft een schitterend blauwe kleur en is cristal helder. Het
koraal is prachtig en de verscheidenheid aan
vissen ook. Als je er van je plankje afvalt ben
je wel de sigaar. Het ligt bezaaid met zeeegels en het koraal is vlijmscherp.
E ‘KAMIKAZI/WAVEZOnE’ De naam doet meer

vermoeden dan het eigenlijk voorstelt. Als
het hard waait staat de wind pal op de toch
al geringe swell van de Golf van Aquaba. Het

wege het vlakke wateroppervlak. Als je in

rif kan dan ook niet echt brekers veroorza-

de kom blijft kun je ± 50 meter van de kant

ken. Toch kunnen de (wind) golven aardig

overal staan.

hoog worden.

C ‘SPEED STrIP’ Aan de achterzijde van de

‘DE WInD’ Dahab heeft een indrukwekken-

baai, achter de grote sandbank vindt je de

de wind record met ongeveer 300 dagen

speedstrip. Het water is dankzij de landtong

per jaar wind tussen de 4 en 7 BFT. Omdat

spiegelglad. Het kan hier wel erg ondiep

Dahab beschikt over een ruime range aan

worden als je te dicht langs de kant vaart.

windcondities is het ideaal voor alle wind-

Zee-egels overal en vinnetjes niet bij de

surf niveaus. De wind komt over het alge-

verzekerijng inbegrepen.

meen van land en over zee in een schuin
aﬂandige richting (noord-west).

D ‘BABY BAY’ Aan de achterzijde van de

baai, achter de grote sandbank vindt je het

Davy van der Elsken

© Daan van der Elsken
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© Daan van der Elsken

Surfstelletjes
nAMEn: JISKA En KOOS

Het schept een band.

Samen sinds: Sinds onze vakantie bij het
Gardameer in 2007.

SURFSTELLETJE NOT-DONE

LIEFDE OP DE EErSTE PLAnK?

hebben daar erg op gelet, want daar krijg je

J: Op de nulde plank zelfs! Maar Koos zag

maar geroddel van.

me niet staan! Toen ik het briefje bij AW zag

J: Ja eigenlijk niet beiden lid worden van

hangen, waarop Koos mensen mee vroeg op

AW. Dan krijg je problemen. En samen een

vakantie naar het Gardameer, pakte ik direct

surfplank kopen, nooit doen. Dan wil je alle-

mijn kans!

bei… nee die fout hebben wij niet gemaakt!

K: Teveel samen gezien worden op AW! Wij

K: Tja het was in eerste instantie een alge-

mene uitnodiging…

SURFSTELLETJE WELL-DONE

J: Nou ik vermoed dat je toch wat mensen

J: Samen de contributie regelen!

hebt afgewimpeld toen je hoorde dat ik mee

K: Ja er is niemand die je controleert! En

wilde?

de was van de rugby uitwisselen en samen

K: Nou ik heb direct een appartement met

eten. We koken allebei om de beurt en we

maar 1 kamer geregeld… toen moesten we

wonen maar 300 meter van elkaar vandaan,

wel bij elkaar slapen.

dus dat is erg gezellig! Beter een beste buur,
J: Ja we hebben een strak schema qua wan-

J: Tja… toch het Gardameer…Ik ben daar

neer we waar eten en wie er kookt. Maan-

een keer aangespoeld en kwam niet meer

dag, woensdag, en zaterdag bij mij, dinsdag

weg. Het was jammer dat Koos me niet zelf

donderdag en zondag bij hem. Ook hebben

kwam redden, maar hij zorgde er wel voor

we afgesproken dat er een straf op staat

dat er andere mensen me kwamen redden!

als je te laat thuis komt. Die moet dan een

K: het samen leden opbellen vanwege de

extra taak met het schoonmaken doen. We

contributie. Heel gezellig en romanistisch!

hebben met twee huizen ook twee keer
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dan een verre vriend.
MEEST rOMAnTISCHE SUrFMOMEnT

schoonmaaktaken natuurlijk.

WIE GAAT Er HET MEEST OVErSTAG?
J: (tegen Koos) Jij gaat alleen maar recht-

WIE IS Er BETEr?

door. (tegen intervieuwer) Hij is een beetje

J: Tja over het algemeen ben ik beter.

rechtlijnig.

K: Nou ik vind mezelf eigenlijk beter.

K: Ja dat is waar.

J: … (kijkt hem vragend aan)
K: Nou ja misschien ben jij wel beter… Het

LEnEn JULLIE ELKAArS MATErIAAL?

is in ieder geval zo: Jiska is beter in het re-

K: Surfplanken niet, maar zeilen wel. Alleen

gelen van de boekhouding en betalingen. Ik

de 8,5 gebruikt Jiska niet.

ben beter in ledenadministratie.

J: Ja en jij mijn 3,1 niet! Verder zitten we

ongeveer op dezelfde lengte, dus dat gaat
En OP SUrFGEBIED?

prima.

J: Ik ben toch ietsje beter denk ik.
K: Jiska is rustiger, ik ga pas het water op

WIE IS HET EErSTE OnDEr ZEIL?

bij windkracht 5. Men kan mij een surfdude

Beiden: (stilte)… Kunnen we die vraag over-

noemen en ik ben bijvoorbeeld bezig met de

slaan?

power-gijp…. Ect ect (meer surftermen)
J: Ik ben meer van de inhoud, Koos is meer

WAAROM MAKEN JULLIE, NA DEZE LANGE GE-

van de termen.

HEIMHOUDInG, TOCH DEZE rELATIE OPEnBAAr?

HOE ZIE JE JE PArTnEr HET LIEFST? In SUrFPAK

en het is ook wel aantrekkelijk zo, die ‘5 se-

OF OnDErGOED?

conds of fame’ door in het blad te komen.

K: Ik kies voor ondergoed. Dan is Jiska veel

J: We hopen dat onze relatie nu niet kapot

mooier.

gaat door de openbaarheid. Maar stel dat

J: Over het algemeen vind ik een surfpak

het toch gebeurt, dat zullen we AW dat nooit

toch wel erg sexy!

verwijten.
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K: Tja er werd al wat gesmoesd hier en daar,

Het is zover. Eindelijk weer eens een ﬁ-

wij. Fortis werd van ons allemaal en andere

Eindelijk, want - als ouwe lul zeg ik - de

lag. Ik moest denken aan een bericht van

nanciële -, krediet - en economische crisis.

banken en verzekeringsmaatschappijen kre-

jongere generatie moet dit een keer mee-

een maand geleden; ‘Man redt vier mensen

(Wegstrepen wat voor jou niet van toepas-

gen miljarden euro’s aan staatshulp. Toch

maken. De tijd van garantie op werk, onge-

uit wak met surfplank. De man kwam op

sing is!) Ik kon er maar niet op wachten.

bleef het voor mij nog ver weg en keek ik

kende materiële welvaart, the sky is the li-

het hulpgeroep van de schaatsers af. Met de

Een paar maanden geleden luisterde ik naar

ernaar als nieuws van een andere planeet,

mit, elk jaar een nieuw surfpak of mobieltje,

surfplank en de hulp van enkele omstanders

Bos en Balkenende, toen beiden, als waren

want verstand had ik er niet van en heb ik er

comazuipen, ieder voor zich God voor ons

wist hij de onfortuinlijke schaatsers een

het personiﬁcaties van Olivier Bommel en

nog steeds niet van.

allen en altijd geld hebben is voorlopig voor-

voor een naar de kant te trekken.’

Tom -verzin een list!- Poes, ons gerust-

Maar nu is het concreet en voelbaar. We

bij. Zelf heb ik de recessie in de jaren ’80

Veel mensen zullen nu of binnen niet al te

stelden met kalmerende woorden als; ‘het

zitten ofﬁcieel in een depressie. De sa-

meegemaakt. Mij heeft het geleerd met geld

lange tijd ﬁguurlijk door het ijs zakken en

zal in Nederland zo’n vaart niet lopen en we

mengeperste lippen waarbij zich de wan-

om te gaan, mensen te helpen en ook met

een tijdje in een wak dobberen en dan is het

hebben nog veel vet op de botten’ en gaat

gen licht bollen -zijn mimiek ten teken van

minder tevreden te zijn. Een gemeenschap-

altijd prettig als er mensen zijn die ze een

u toch vooral rustig slapen.’ Zo’n strekking

grote ernst- van onze minister-president,

pelijke vijand -de crisis- kan mensen ook

surfplank toeschuiven. Dus iedereen een

ongeveer. Nou, als ze zo’n toon gaan aan-

nadat hij dat woord had uitgesproken, on-

creatiever en socialer maken. Althans, dat

surfplank! Ze kunnen mensen redden!

slaan moet je oppassen. En jawel hoor. Het

derstreepte dat nog eens. Ik slaap trouwens

gold voor mij en wens ik ook anderen toe.

was even geduld hebben, maar dan krijg je

gelijk een stuk beter nu zijn hoge woord er-

Van mijn leraar economie op de middelbare

ook wat. We moesten nog even op Amerika

uit is. Ik wil graag weten waar ik aan toe ben

school heb ik niet veel geleerd, maar wel dit;

wachten waar het totaal misging met de

en het is alsof ik het nu ook werkelijk om me

‘na elke baisse volgt een hausse en omge-

huizen, de banken en de leningen, met als

heen ga zien en merken. Organisaties waar

keerd’. Elke crisis bergt ook een belofte in

toef op de taart de actie van een moedige

ik mee werk sturen me alarmerende berich-

zich en wel, dat op het dieptepunt ervan, de

journalist die Bush bekogelde met zijn maat

ten, waarin ze me verzoeken minder geld

situatie alleen maar beter kan worden. Dat

45 schoenen. Wel een andere context (Irak),

te vragen voor mijn diensten of een bericht

geloof ik nu ook. Een surfplank kan dan van

oké.., maar ik zie het toch als een groteske

van mijn bouwvakkende zwager die nu in de

pas komen…

ﬁnale van acht rampzalige regeringsjaren

gure wind van de Maasvlakte treurig aan het

Deze week was ik in Loosdrecht voor een

van dit heerschap, die o.a. de bankdirecteu-

betonstorten is, omdat de renovatiewerk-

training. Het was vroeg in de morgen en

ren geen strobreed in de weg heeft gelegd

zaamheden aan woningen totaal op zijn gat

koud. Het sneeuwde licht en ik keek vanaf

om hun kunstjes luchtﬁetserij in het circus

ligt. En tja...ook mensen die ik ken worden

het terras van een hotel uit over de Loos-

Graai en Snaai te vertonen. En toen kwamen

ontslagen.

drechtse plassen waarop een dun laagje ijs

Teus Snoek
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Redding
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WWW.KATER.NL
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OPENINGSTIJDEN:
DINSDAG T/M VRIJDAG
9.30 - 18.00 UUR
ZATERDAG
9.00 - 17.00 UUR
KOOPAVOND
19.00 - 21.00 UUR
MAANDAG GESLOTEN

Koopavo

nd: Vrijd

Koopavo

ag

nd: Don

derdag

www.ka

ter.nl

