
www.splashklasse.nl 
 

 
 
 
 
 
Datum:  31 maart 2021 
Tijdstip: 20.00 uur 
Locatie: ZOOM 

 
Aanwezigen: Paul de Heus (voorzitter), Pieter Vuijk (penningmeester), Frans -jan Punt 
(trainingszaken), Steven Muiser (wedstrijdzaken), Danielle van den Hoogen (secretaris), Bianca 
van den Outenaar, Rik van der Zee, Albert -Derk Bruin, Wessel Nauta, Thomas Wilkes, Moeder 
Trientsje van de Duim, Marc Huvers, Hj Metten, Felix de Vriend, Berry en Lennard Huffener, John 
Cuperus, Tobias Huvers, Maarten Bausch, Pepijn Cardous, Sanna, Marjolein, Marthe van de 
Meer, Jojanneke, Marjan Petersen, Eveline Koelemij, Jaco de Bat, Jolle Bausch, Bart Nielsen, 
Sterre Kamphuis, Mare Dijkstra, Jelmer Zittema, Mirjam Berger, Nathalie van Griensven, Sjoerd 
Nauta. 
 
De voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering, heet alle aanwezigen van harte welkom en stelt 
de agenda vast in deze bijzondere coronatijd.   
 
Algemeen: de zeilers, zijnde de leden van de SKON, dan wel hun wettelijk vertegenwoordigers 
nemen tijdens de ALV de besluiten. Deze besluiten gaan over onder andere bestuur benoemingen 
en de financiële verantwoording over het afgelopen jaar.  
 
2. Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 juni 2020 
Geen opmerkingen en goedgekeurd. 
 
3. Terugblik 2020 
De voorzitter blikt terug: Corona, stabiele deelnemersvelden in het najaar en de Splashklasse is de 
tweede jeugdklasse – na de optimist- in Nederland. In najaar zeer grote velden gezien. 
 
4. Aftredend bestuursleden en de voorgedragen kandidaten 
De vergadering stemt in met de nieuwe voorgedragen bestuursleden. 
 
Bestuur 2021: 

Voorzitter:    Albert- Derk Bruin  opvolger Paul de Heus  

Secretaris:   Danielle van den Hoogen 

Penningmeester:  Pieter Vuijk   

Trainingszaken:  Wessel Nauta    opvolger Frans – jan Punt  

Regiozaken en PR:  Bianca van den Outenaar was vacant 

Wedstrijdzaken:  Rik van der Zee   opvolger Steven Muiser 

 

Notulen Algemene Leden Vergadering SKON 
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De nieuwe bestuursleden geven een korte introductie.  

De aftredende bestuursleden worden bedankt en toegesproken door hun opvolger. 

Jeugdbestuur:  
 
Voorzitter:  Sjoerd Nauta 
Secretaris: Mare Dijkstra 
Penningmeester: Pepijn Cardous 
Commissarissen: Maud Cheizoo en Sterre Kamphuis 
 
Het jeugdbestuur krijgt middelen ter beschikking van het bestuur. 
 
Eigen insta: splash.jeugdbestuur 

5. Financiën 
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarstukken.  
2020 neutraal gedraaid. Gegeven alle omstandigheden een prima resultaat. Daarbij wordt 
opgemerkt dat een aantal kosten uit 2019 eerst in 2020 in rekening zijn gebracht en geincasseerd. 
Hierdoor is een wat minder positief resultaat zichtbaar. 
 
Namens de kascommissie wordt door Marc Huvers een korte toelichting over het kascommissie 
onderzoek gegeven. De penningmeester wordt bedankt voor zijn inzet. 
 
Bestuur vraagt aan de ledenvergadering decharge voor de jaarrekening 2020, hetgeen verleend 
wordt. 
Kascommissie 2020 wordt bedankt. 
Kascommissie 2021: Marc Huvers, Jojanneke van der Weide en Jacco de Bat. 
 
 
6. Communicatie/ PR/ en SKON in de regio  
Bianca geeft een update. De nieuwe website www.splashklasse.nl is in de lucht (de oude uitslagen 
en archief komen ook nog op de site). Indien er nog tips zijn voor de website worden de 
aanwezigen en andere leden van harte uitgenodigd deze (op een later moment) te geven.  
Bianca vertelt verder over de inzet van de SKON trailer met zes splashes die ingezet kan worden 
in de regio voor promotiedoeleinden. 
 
7. Trainingszaken  
Wessel heeft het T & T team en trainingszaken als aandachtspunt. Wessel wil zich inzetten om de 
regioteams elkaar meer te laten ontmoeten. Jacco merkt op dat er 4 juli a.s. een Combi te 
Wolphaartsdijk is. Uitgangspunt trainingszaken is:  
Samen trainen, samen leren.  
Er bestaat een Splash trainers app, en voel je vrij om Wessel te benaderen indien een team 
ondersteuning nodig heeft. 
 
8. SCIA 
EK 2021 in Travemunde. Vooralsnog gaan we er van uit dat het evenement door gaat 
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Wat in 2022? Italië? Heeg? Scheveningen? Alles ligt nog open. Ideeën zijn welkom.  
Paul, de nieuwe voorzitter van de SCIA – vervangt Frank Doevedans-, Pieter Vuijk wordt 
penningmeester en Berry Huffener blijft secretaris.  
 
9. Ontwikkelingen binnen de klasse 
Een aantal technische aanpassingen (zeil) wordt besproken. Doel is om dit zeil dat sterker is en 
langer mee gaat na het EK te leveren en op wedstrijden toe te staan.  
De Splashklasse blijft zich ontwikkelen door technische verbeteringen. Zodra er ontwikkelingen 
zijn, wordt een en nader medegedeeld. Mast heeft ook de  aandacht en ook deze zou duurzamer 
moeten worden. 
 
10. Wedstrijdzaken 
Rik geeft een toelichting op de wedstrijdkalender en vertelt over Manage2Sail. 
Steven merkt op dat de NOR wellicht aangepast moet worden, vanwege huidige pandemie en het 
vervallen van wedstrijden. Zo is op dit moment nog onduidelijk of de DYR doorgaat voor de 
Nederlandse zeilers en horen we 15 april a.s. meer. Uiteraard zal alle informatie direct in de regio 
app worden gezet. 
 
11. Rondvraag 
 
Jelmer: Hoe gaat dat gezamenlijk trainen? Wessel: tijdens Corona kan er niet gezamenlijk getraind 
worden, we moeten alle richtlijnen volgen, optie is wel dat teams op dezelfde locatie trainen en aan 
het einde van de dag wedstrijdjes varen (“Turf cup”). Uiteraard alles met inachtneming van de 
maatregelen. 
 
 
12. Sluiting 
Om 21.00 uur bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun gehoor, input en inzet en sluit de 
vergadering. 


