Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de Pampusclub gehouden op 27
november 2016 in het Verenigingsgebouw (”De Kajuit”) van de KWS Sneek te
Sneek, aanvang 14.00 uur

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet alle leden van harte welkom, in het bijzonder
de aanwezige ereleden Sandra Dijksman en Pieter Boelsma.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. In Memoriam
De voorzitter staat stil bij het overlijden van Theo van Driessel op 5 mei, van Hans Rietdijk
op 9 augustus en van Kees Goedkoop op 24 november 2016. Er wordt een moment stilte
in acht genomen.
.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
Berichten van verhindering zijn binnengekomen van Jack Kamminga, Walter van Voorst,
Marco Bosma, Gerard Paulich, Enno Bekkering, Sander Oost, Jan Deen, Hertzen Oost,
Tom Otte, Anton Hassing en Edo Bakker.,
De voorzitter doet een aantal mededelingen. Onder andere gaat de voorzitter in op trends
in de watersport, waarbij de voorspelling is dat er een afname zal zijn van het aantal
watersporters van 40% de komende 20 jaar, de instroom van jeugd stagneert en er een
ontwikkeling zal zijn naar gedeeld gebruik van schepen.
Verder doet de voorzitter verslag van een aantal initiatieven op het gebied van verbetering
van regelkennis en regelnaleving, zoals een nieuwe column over regels in het
Pampusnieuws en jury op het water. Ook wordt nagedacht over het organiseren van
trainingen op het water met een bondscoach en een cameraman.
De voorzitter wijst verder op een aantal geslaagde evenementen, zoals het klasse
evenement in Reeuwijk, het NK Sprint in Sneek, de NK op de Beulaker, de Easyweek en
een aantal nationale evenementen zoals het Holland Weekend en het Vrijbuiterweekend in
Loosdrecht, de Kaagweek en de Sneekweek.
De voorzitter stelt verder dat onderlinge afstemming tussen de diverse regio’s en betere
aanhechting van initiatieven van de diverse regio’s bij het bestuur aandacht behoeven.
Daartoe zal deze winter een eerste gemeenschappelijke vergadering met de diverse
regiocommissarissen en het bestuur worden georganiseerd.
De voorzitter doet verslag van de samenwerking met het Comité Easyweek, die het
afgelopen jaar op onderdelen stroef verliep, een en ander mede als gevolg van
onduidelijke afspraken uit het verleden. Het gaat er met name om onder wiens
verantwoordelijkheid de Easyweek wordt georganiseerd. Gezien de enorme toename van
het budget voor de Easyweek (het afgelopen jaar bedroeg dat circa €23.000), meent het
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bestuur dat de organisatie van de Easyweek in ieder geval formeel losgekoppeld zou
moeten worden van de Pampusclub. Met de nieuwe leden van het Comité Easyweek,
onder leiding van Robin Claushuis, zullen afspraken worden gemaakt om de organisatie,
in het bijzonder de exploitatie van de Easyweek, onder te brengen in een stichting. De
bemoeienis van de Pampusclub zal dan beperkt blijven tot de inbreng van wedstrijdtechnische kennis en ondersteuning.
Tot slot laat de voorzitter ten overvloede weten dat de formele communicatiekanalen en
mededelingen e.d. binnen de Pampusclub lopen via het Pampusnieuws dat tweemaal per
jaar uitkomt, de website en de periodieke nieuwsbrief.
4. Notulen van de Algemene Leden Vergadering gehouden op 22 november 2015
De notulen van de Algemene Leden Vergadering gehouden op 22 november 2015
worden goedgekeurd.
5. Verslag TC
Hans Beekhoven doet namens de TC verslag. Hans gaat met name in op de weging van
de Pampussen voorafgaande aan het NK. Er bleken drie Pampussen minder dan het
minimum gewicht te wegen. Die Pampussen hebben met extra gewicht gevaren. De
eigenaren daarvan zijn onlangs aangeschreven met het verzoek hun Pampussen ook
permanent op het juiste minimum gewicht te brengen. Het gemiddelde gewicht van de
Pampussen was 736 Kg.
De gebruikte weegschaal was een geijkte weegschaal van het Watersportverbond. De
weegschaal is na het NK nogmaals gekalibreerd. Er behoefden geen aanpassingen te
worden doorgevoerd. Bij volgende gelegenheden zal er ook een kalibratierapport van de
gebruikte weegschaal aanwezig zijn.
Op een vraag van Rolf Kurpershoek ter zake laat Hans weten dat hij een spreadsheet van
alle meetgegevens die kennelijk bestaat zal bijwerken met vorengenoemde
weeggegevens.
6. Verslag regiocommissarissen
Robin Claushuis (mede namens Edo bakker), Egbert de Sauvage en Paul Bouwman doen
verslag van diverse activiteiten en wedstijden die het afgelopen jaar in hun regio’s zijn
georganiseerd. In het bijzonder worden alle vrijwilligers die zich bij het organiseren
daarvan hebben ingezet bedankt. (Het uitgebreide verslag van Robin staat op schrift en
ligt ter inzage bij de secretaris.)
7. Verslag secretaris
De secretaris doet verslag. Dat verslag wordt voor iedereen die dat nog eens wil nalezen
in het volgende Pampusnieuws gepubliceerd.
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8. Loting drie Pampussen met het oog op integrale meting
De Pampussen 432, 365 en 357 worden geloot om integraal te worden gemeten. Met de
eigenaren zullen afspraken worden gemaakt wanneer en waar dit zal gebeuren.

9. Verslag kascommissie, goedkeuring financieel jaarverslag 2015/2016, begroting
2016\2017, decharge bestuur voor het gevoerde beleid.
De voorzitter van de Kascommissie, Willem Huberts, doet verslag. De kascommissie
heeft vastgesteld dat er sprake is van een degelijke administratie waarin door haar geen
onvolkomenheden zijn aangetroffen. Het schriftelijke verslag van de kascommissie ligt ter
inzage bij de secretaris. De kascommissie beveelt de leden aan het bestuur decharge te
verlenen voor het gevoerde financiële beleid.
De penningmeester licht het financieel verslag 2015/2016 en de begroting toe. Het
financieel verslag 2015\2016 wordt bij acclamatie goedgekeurd. Het bestuur wordt bij
acclamatie decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid gedurende het boekjaar
2015\2016.
De voorzitter bedankt de Kascommissie voor haar inspanningen gedurende de afgelopen
periode.
10. Benoeming nieuwe Kascommissie
Willem Huberts en Jaap van Waveren worden bij acclamatie herbenoemd als de twee
leden van de Kascommissie voor het boekjaar 2016/2017. Beiden aanvaarden deze
belangrijke functie wederom met groot enthousiasme.
11. Ontwikkeling ledenbestand
Op dit moment heeft de Pampusclub, inclusief donateurs en sponsors, 317 leden. Er zijn
26 nieuwe leden en 6 leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd.
12. Vacature secretaris
Aai Schaberg treedt na 7 jaar af als secretaris. Totdat voor hem een vervanger is
gevonden zal Ko Otte mede de functie van secretaris vervullen.
13. Benoeming voorzitter TC tot lid bestuur en samenstelkling TC
Hans Beekhoven is in de loop van het afgelopen verenigingsjaar actief geworden als
voorzitter van de TC. Zijn benoeming tot lid van het bestuur wordt bij acclamatie
bekrachtigd. De TC bestaat thans uit Hans Beekhoven en Gerard Biesot. Jeroen de Groot
is adviseur van de TC.
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14. Evaluatie NK 20165 en NK Sprint 20165
Het NK op de Beulaker verliep naar wens.
Het NK sprint op het Sneekermeer werd door alle deelnemers wederom als een groot
succes ervaren. Het NK sprint zal ook in volgende jaren worden georganiseerd.
Mark Neeleman vraagt of tijdens volgens NK’s weer een medal race onderdeel van het
programma zal zijn. Hij is daar geen voorstander van, zeker gezien het feit dat die niet
aftrekbaar is en ook nog eens dubbel meetelt. Overigens is Mark er geen voorstander van
om bij 9 wedstrijden twee aftrekwedstrijden te hebben. Na enig discussie peilt de voorzitter
de vergadering. Daaruit blijkt dat een overgrote meerderheid geen voorstander is van een
medal race en de voorkeur geeft aan slechts een aftrekwedstijd. Het bestuur zal
dienovereenkomstig aan de wedstrijdbepalingen van het NK 2017 invulling geven.
15. NK 2017 , NK sprint 2017 en vastlegging NK’s volgende jaren
Het NK 2017 zal op het Sneekermeer worden georganiseerd.
In 2017 zal het NK Sprint op De kaag worden gehouden.
Het NK 2018 zal naar alle waarschijnlijkheid op de Braassem worden gehouden, dat van
2019 op Loosdrecht.
16. Discretionary penalties
Het bestuur stelt voor de mogelijkheid te creëren om discretionary penalties te geven. De
voorzitter zet uiteen wat daaronder moet worden verstaan, namelijk een geringe
puntenaftrek in geval van lichte overtredingen, in plaats van diskwalificatie. Na enige
discussie peilt de voorzitter de vergadering. Op basis van die peiling trekt het bestuur zijn
voorstel ter zake in.
17. Wedstrijdprogramma seizoen 2017 en klasse evenement
De wedstrijdcommissaris zal het wedstrijdprogramma voor het seizoen 2017 zo snel
mogelijk nadat dat bekend is op de website plaatsen.
Tijdens het Houtevenement zal tevens het klasse evenement worden gehouden.
.
18. Uitreiking Bronzen Bel 2016, Jaarranking en Burgemeester Reitsma Prijs
De Bronzen Bel 2016 is gewonnen door Mark Neeleman en Laurens van den Wijngaard,
evenals de jaarranking. .
.
De Burgemeester Reitsma Prijs is gewonnen door Diewe Dijkstra.
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19. Rondvraag
Robin Claushuis vraagt wat de status is van vernieuwing van de website. Arjen Kort licht
toe dat daaraan hopelijk op korte termijn gewerkt zal kunnen worden.
Thom Dijksman vraagt hoe het bestuur denkt de financiële reserve aan te wenden. De
voorzitter zegt dat die onder andere bedoeld is voor het volgende lustrum, voor de update
van de website en voor initiatieven voor verjonging van de klasse. Naast het feit dat er
natuurlijk altijd een gezonde buffer dient te blijven voor onverwachte verplichtingen.
Martin Heineke vraagt aan de TC of zij in beeld heeft met betrekking tot welke Pampussen
geen meetrapporten bestaan. De voorzitter antwoordt dat het om Pampussen gaat die
werden gemeten in een periode dat die meetrapporten domweg niet werden gemaakt. Bij
het Watersportverbond is bekend om welke Pampussen het gaat.
Marieke Guichard vraagt namens haar vader of er nog nieuwe jacks en/of jassen in de
maak zijn. Het antwoord daarop van de voorzitter is bevestigend.
20. Sluiting
De voorzitter bedankt Aai Schaberg voor zijn werkzaamheden als secretaris de afgelopen
periode van 7 jaar.
Sandra Dijksman neemt als erelid mede namens Pieter Boelsma het woord. Ook zij
bedankt Aai Schaberg. Ook bedankt Sandra het bestuur voor zijn werkzaamheden
gedurende het afgelopen verenigingsjaar.
De Voorzitter sluit de vergadering en nodigt een ieder uit voor de borrel.
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