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WWeesstteerrllyy  CClluubb  NNeeddeerrllaanndd  

nnooddiiggtt  uu  uuiitt  vvoooorr  ddee  jjaaaarrlliijjkkssee  

                                          AAllggeemmeennee  LLeeddeennvveerrggaaddeerriinngg  22001199 

                                        oopp  zzaatteerrddaagg  99  ffeebbrruuaarrii  22001199  

  

Locatie: Ir. D.F. Wouda-gemaal, Gemaalweg 1A, 8531 PS Lemmer 

Parkeren gratis bij het Wouda-gemaal. 

 

13:00u   Ontvangst met koffie en thee 

13:20 - 15:00u Algemene Ledenvergadering 

15:00 - 15:15u  Pauzedrankje 

15:15 - 16:45u  Rondleiding Wouda Gemaal 

16-45 - 17:00 u  Sluiting ALV 
 
17:30 – 20:00   Diner bij Restaurant De Brekken, Brekkenweg 10, 8531 PM Lemmer.  

Ook hier gratis parkeren voor de deur.  
20:00u   Afsluiting van de dag 

 

U kunt vanaf 17:30 u gebruik maken van het diner. De kosten hiervan zijn € 29,50 p.p. 
exclusief drankjes; deze zijn evenals het diner voor eigen rekening. 

Wilt u mee-eten, meldt u dan aan via Corrie Scholman, voor 1 februari 2019, e-mailadres: 
c.scholman@scholmanservicebedrijf.nl. Bij het aanmelden kunt u uw keuze voor de gerechten 
alvast aangeven, zie menukeuze. 

Het is de bedoeling dat men vooraf het te betalen bedrag voor het buffet (€ 29,50 p.p.) 
overmaakt op IBAN rekeningnr. NL66ABNA0493939377 t.n.v. Westerly Club Nederland, onder 
vermelding van naam en het aantal personen. Graag ook even doorgeven als er sprake is van 
een bepaald dieet of allergie, of als vegetarisch gewenst is. 

De genuttigde drankjes dient men zelf, na afloop, af te rekenen bij de bar. 
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Wilt u mee-eten, meldt u dan aan via Corrie Scholman, voor 1 februari 2019, e-
mailadres: c.scholman@scholmanservicebedrijf.nl. Bij het aanmelden kunt u uw 
keuze voor de gerechten alvast aangeven, zie het menu hieronder. 
 
Restaurant De Brekken biedt de volgende gerechten: 
 

Voorgerecht 
Carpaccio, met rucola, pijnboompitjes, rode pestomayonaise en Parmezaan 
Ossehaaspuntjes, met champignons, paprika, bosui en ketjapsaus 
Gerookte zalm, geserveerd op toast met mosterd-dilledressing, ui en kappertjes 
Spicy gamba’s, geserveerd in knoflookolie met peterselie en rode peper 
Vegetarisch 
Gebakken champignons op toast met knoflook en tijm 
 
Hoofdgerecht 
Biefstuk de Brekken, met paprika, champignons, spek en ui 
Mixed Grill, 500 gram , kipfilet, biefstuk, varkenshaas, spareribs en 2 sausjes 
Gerookte zalmmoot, gerookt door Urker vakmanschap 
Sliptongetjes, in roomboter gebakken 
Vegetarisch 
Vega Burger met gebakken uien, champignons, Gorgonzola, sla, tomaat,  
of Mexicaanse tortilla’s, met tofu, tomaat, kidneybonen, ui, avocado, nacho chips en salade 
 
Nagerecht 
Dame Blanche, vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom 
IJs met advocaat en slagroom 
Appeltaart met vanille-ijs en slagroom 
Sorbet, ijs met vruchtjes en slagroom 
 
Hoofdgerechten worden geserveerd met : gebakken aardappeltjes, frietjes, salade, appelmoes, verse 
warme groenten en mayonaise 
 
Vooraf worden broodplankjes met kruidenboter en aïoli geserveerd. 
 
Mensen met allergieën, toleranties of intoleranties kunnen dit vooraf kenbaar maken. 
 

De kosten hiervan zijn € 29,50 p.p. exclusief drankjes; deze zijn evenals het diner voor eigen 
rekening. 
Het is de bedoeling dat men vooraf het te betalen bedrag voor het buffet (€ 29,50 p.p.) 
overmaakt op IBAN rekeningnr. NL66ABNA0493939377 t.n.v. Westerly Club Nederland, onder 
vermelding van naam en het aantal personen. Graag ook even doorgeven als er sprake is van 
een bepaald dieet of allergie, of als vegetarisch gewenst is. 
De genuttigde drankjes dient men zelf, na afloop, af te rekenen bij de bar. 
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Maar ook de leden die naar het Woudagemaal komen (zonder gebruik te 
maken van de maaltijd nadien), worden verzocht zich aan te melden, 
omdat we graag een indicatie willen hebben hoeveel mensen we kunnen 
verwachten i.v.m. entree rondleiding, koffie etc 
 

 
ALERT: mocht het zo zijn, dat op 9 februari de Elfstedentocht verreden wordt, dan gaat de WCN ALV niet 
door.  
 
 
 

Agenda 44ste ALV 
 
1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken 

4. Notulen ALV 2018 

5. Jaarverslag EC 2018 

6. Jaarverslag bestuur 

7. Verslag kascontrolecommissie 

8. Financieel verslag 2018 en begroting 2019, bijlage 4 

9. Penningmeester decharge verlenen voor 2018 en Benoeming nieuwe kascontrole 

commissie 

10. Bestuursverkiezing 

11. Plannen 2019 

12. WCN de komende 5 jaar 

13. Navette Trofee 2018 

14. Fotoprijs 2018 

15. Rondvraag 

16. Sluiting 
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Notulen Algemene Ledenvergadering WCN op 10 februari 2018 in Rotterdam. 
Aanwezig: ± 45 personen. 
Afwezig met bericht: 13 personen. 
 

1. Opening. 
 Om 14.00 uur heet Auke Bos iedereen welkom op de 43ste ALV. 
 
2. Vaststellen agenda. 
 De agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld. 
 
3. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken. 
 In 2017 zijn er 11 nieuwe leden bijgekomen maar daar tegenover hebben er 13 het 
 lidmaatschap opgezegd. 
 Voor deze vergadering zijn 148 mailtjes (met ontvangstbevestiging) verstuurt met de  

uitnodiging waarvan er 59 hebben gereageerd. 
 
4. Notulen ALV 2017. 
 punt 7 - De evenementencommissie krijgt geen geld maar er wordt door de  

penningmeester geld 
 gereserveerd voor evenementen. De EC bepaald welk bedrag naar welk evenement gaat. 
 
5. Jaarverslag 2017 bestuur. 
 Op het jaarverslag 2017 zijn geen op- of aanmerkingen gekomen, zodat dit verslag wordt 

vastgesteld. 
 
6. Jaarverslag 2017 evenementencommissie. 
 Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 
 Er zijn een aantal evenementen niet doorgegaan en sommige zaken zijn niet gedeclareerd, 

Dat wordt gezien als sponsoring. 
 De motortocht, georganiseerd door Theo, is een succes geweest. 
 
7. Verslag kascontrolecommissie. 
 De kascontrolecommissie verklaart dat de financiën in orde zijn en vraagt aan de leden om 

de penningmeester te dechargeren. 
 
8. Financieel verslag 2017 en begroting 2018. 
 Het financieel verslag en de begroting worden door Auke met de leden 

doorgenomen. Er is vorig jaar begonnen met besparen. Dit moest wel om het budget weer 
op orde te krijgen zodat er over 3 jaar weer geld beschikbaar is voor een lustrum 
evenement. 

 
9. Benoeming kascontrolecommissie. 
 Voor 2018 zullen Nijs Stam, Remco Allard en Val van Dam de taak op zich nemen. 
 
10. Evaluatie magazine en nieuwsbrieven. 

 Praktisch alle leden hebben internet dus de nieuwsbrieven per mail  
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versturen is kostenbesparend. 
Voor de enkele zonder email zullen deze uitgeprint en per post  
verstuurd worden. 

 Het magazine was 2 x per jaar. Dat is nu 1 x per jaar. Annelies en 
Tjerk zullen samen nakijken wat er mogelijk is qua aantal pagina's. 

 Ook geeft Tjerk aan dat het magazine in het najaar leuker is, zodat 
de gehouden evenementen er in verwerkt kunnen worden. Hij vraagt om input vanuit de 
leden. 

 In het voorjaar moet er een nieuwsbrief uitkomen met de evenementen er in. 
 
11. Plannen 2018. 
 Toevoeging - 30 juni BBQ Noord: in de Buishaven van Enkhuizen. 
 Theo zal half april een motortocht organiseren in de omgeving van Zwolle. 
 
12. Navette Trofee. 
 Deze gaat dit jaar naar Willem Doelman voor zijn onverminderde inzet voor de club. 
 
13. Fotoprijs 2017. 
 Helaas kwam deze niet goed uit de verf omdat de beamer/laptop het liet afweten. 
 Val heeft zo goed als het kon doorgenomen en de winnaar bekend gemaakt. 
 En de winnaar is: Simone v.d. Beek. 
 Val van Dam zorgt ervoor dat de prijzen goed op de plek aankomen. 
 
14. Bestuursverkiezing. 

 Corrie Scholman wil graag haar taak overdragen: helaas geen reactie van leden om het 
van haar over te nemen. Het bestuur blijft in samenstelling zoals hij is. 

 
15. Rondvraag. 
 
16. Sluiting. 
 Auke sluit de vergadering om 15.15 uur. 
 
 
 
Jaarverslag 2018 Evenementencommissie 
 
Op 10 februari 2018 was het eerste evenement van 2018 de Algemene Leden Vergadering in het Conference 
Thon Hotel te Rotterdam. 
In 2017 werd als locatie gekozen voor Den Helder en nu dus voor Rotterdam om een redelijke verdeling van 
locaties te realiseren. Er was een goede opkomst en nadat iedereen, die het nodig had, een parkeerplaats had 
gevonden was er ontvangst met koffie en thee. Hierna nam Auke Bos als voorzitter het woord. 
Na de ALV was er de mogelijkheid om aan een rondvaart met Spido deel te nemen door de haven van 
Rotterdam. 
Daarna zijn we terug gegaan naar het Conference Thon Hotel voor een afsluitend dinerbuffet. 
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Helaas ging de motortocht in april niet door i.v.m. het weer. Om diezelfde reden was 
het helaas ook niet mogelijk om de ingelaste Bloesemtocht (per auto of motor) door 
te laten gaan. Wellicht gaat het in 2019 gebeuren. 
 
Aan de Hemelvaarttocht Noord deden 8 schepen mee, samen 18 mensen. Men 
moest het zonder Imko en Coby doen dit jaar omdat Imko zijn 2 voeten had gebroken 

tijdens het klussen aan zijn boot. De start met borrel was in Hindeloopen. De volgende dag vertrokken ze na 
het Palaver naar Hoorn. Na een mooie tocht met zon en weinig wind kwamen we in Hoorn voor Pot Luck, wat 
weer fantastisch en teveel was. Theo haalde na afloop 4,5 kg Toblerone tevoorschijn en ook daar hebben we 
ons tegoed aan gedaan.  
De laatste dag vertrek naar Urk, ook nu was de wind niet gunstig maar eenmaal daar hebben we heerlijk 
gegeten in restaurant de Boet waar ook de prijsuitreking plaats vond. Op zondag richting huis. 
 
Hemelvaarttocht Zuid had ook een gezellig Hemelvaartweekend. Er waren 3 boten en een anatal mensen 
waren met de auto gekomen, totaal 13 mensen. De start was in St. Annaland waar de steigerborrel werd 
gehouden. De volgende dag via de Zeelandbrug naar Colijnsplaat, hier werd een gezamenlijke dis genuttigd in 
Bistro Zeelandia. De volgende ochtend werden de aanwezigen getracteerd op koffie met veel taart i.v.m. het 
?-jarig huwelijk van de eigenaren van de BRies. In de middag is men huiswaarts gevaren. 
 
Voor het rondje Den Helder-Vlieland via het Molengat op 8 juni hadden zich 3 schepen aangemeld. Op 
vrijdagavond heeft men, na de welkomstborrel op de Big Wish 2, genoten van de “Blauwe Hap” die sinds jaar 
en dag geserveerd wordt in het restaurant van de Koninklijke Marine Jacht Club.  
De volgende ochtend was het tij goed maar de wind draaide naar Noord 5 Bft. Dus wederom ging het varen 
buitenom niet door. Wel een tochtje naar Oudeschild op Texel. Na het winkelen, borrelen etc. hebben we met 
de verschillende Cobbs en BBQ’s de avond doorgebracht met lekker eten, drinken, muziek en sterke verhalen. 
De volgende dag, na de koffie, huiswaarts. Het plan was het op het op 31 augustus nog een keer te proberen, 
helaas was er toen  helemaal geen wind, dus ging het niet door. In 2019 gaan we het opnieuw proberen. 
 
30 juni, BBQ Noord met 7 schepen, locatie de Buyshaven in Enkhuizen. Eerst een borrel bij René en Alletta 
aan boord van de Branwen Ferch Llyr en daarna genoten van de BBQ, salades en drankjes. Het was heerlijk 
weer, gezellig bijgekletst. De volgende dag na de koffie in de Kombuys allemaal richting huis. 
 
Dan hadden we uiteraard ook nog de BBQ Zuid. 5 schepen met zelfs Engelse WOA gasten, die in Nederland 
op vakantie waren. Er kwamen later nog wat mensen met de auto. Het was prachtig weer en het eten was 
prima evenals de drank en het gezelschap. 
De volgende ochtend werd er afscheid genomen en vertrok men allen naar huis. 
 
De korte Engelandtocht werd gehouden van 16- 24 juni. De tocht stond gepland maar er was maar 1 
aanmelding van de Ginger van Gerard en Gina Versluis. Tjerk ging als opstapper mee. Op donderdag is men 
vertrokken vanuit Numansdorp richting Stellendam. Van Stellendam naar Harwich, de volgende dag toch maar 
naar Ipswich met veel wind. Ook een aantal WOA  ontmoet. Eenmaal in Engeland is o.a. een bezoek gebracht 
aan een lokale brouwerij en heeft men een lange wandeling langs de kust gemaakt. Op zaterdag terug naar 
Stellendam, al met al een mooie tocht, volgend jaar iets meer deelnemers graag. 
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Droogvallen op het Wad is georganiseerd door Fred Norden, de Ketch Laif en de 
Windhondt waren de deelnemers. Men heeft de 1-e nacht in de boxen van het 
nieuwe Waddencentrum bij Kornwerderzand overnacht. De volgende dag naar het 
Franse Gaatje waar werd drooggevallen. Voor de bemanning van de Windhondt was 
dit de eerste keer. Door de goede en humorvolle begeleiding van Fred heeft men een 
onvergetelijk weekend gehad en veel genoten en geleerd. 

 
De Garnalentocht was met 3 schepen wel een optie. Vertrokken met mooi weer bleek dat het aantal 
gereduceerd was tot 2 schepen. Het mooie weer was echter niet blijvend, de wind zou toenemen tot 6-7 Bft. 
Er werd besloten op de Zeeuwse wateren te verblijven.  
Eindbestemming werd Ierseke waar samen met een aantal leden die met de auto waren gekomen een 
“Garnalen maaltijd werd genuttigd. Het was reuze gezellig en ondanks het feit dat men deze keer door de 
weersomstandigheden niet naar Blankenberge kon zeilen was het toch een geslaagde Garnalentocht 2018. 
 
De aftrap voor de familietocht met bestemming Honfleur vond plaats in Middelburg op 28 juli en duurde tot 19 
augustus. Door omstandigheden konden de “Vive” en de “Flying Lady M” helaas niet mee dus bestond de 
familietocht uit de ”Walvis” met Pietske en Willem Doelman en de “Big Wish 2” met Theo, Corrie en Terry 
Scholman. 
De eerste etappe ging naar Breskens en door de harde wind werd de volgende bestemming Oostende. 
Daarna was het gebeurd met de wind. Via  Boulogne naar Dieppe, waar het zelfs regende. Daarna Fecamp en 
uiteindelijk de eindbestemming Honfleur. Veel gezien van de omgeving en de stad. Daarna weer via Fecamp 
alwaar men een Engels echtpaar ontmoette met een Westerly Konsort. 
Uiteindelijk de laatste dagen gebruikt om naar Blankenbergen te varen voor de nodige souvenirs en in 
Scheveningen kon men genieten van een spetterend vuurwerk. Al met al was het een heerlijke vakantie. 
 
De Voorntjestocht 15-16 september werd alweer voor de derde keer gehouden in Hindeloopen met 6 schepen 
en 1 auto. Het is een soort afsluiting van het vaarseizoen. Rond 15:30 uur waren alle schepen binnen en 
gezien het mooie weer is besloten om een BBQ te houden. Het was gezellig, het eten was goed, evenals de 
drank. Om 21:00 uur koelde het behoorlijk af waardoor een ieder richting eigen boot ging. De volgende 
ochtend met z’n allen koffie gedronken en daarna weer naar de thuishavens 
  
Op  24 november hebben we voor het eerst sinds een aantal jaren een najaarsbijeenkomst gehouden in de 
Hilt te Eemnes. Wim Blankenstijn, de ontwerper van o.a. Quick Tide, gaf hier een workshop over alle 
onderdelen van Nautin. Er waren 37 leden op af gekomen en was een zinvolle middag met voor veel mensen 
leuke weetjes. Na afloop hebben we nog even nageborreld en daarna was het tijd om naar huis te gaan. 
 
Namens de evenementen commissie, 
Sander Kaat 
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Jaarverslag bestuur 2018 
 
10 februari 2018 hebben we de algemene ledenvergadering gehouden in het 
Conference Thon Hotel in Rotterdam. In de onderste gewelven van het hotel 
bespraken we de agenda. In de notulen kunt u lezen wat is besproken. Als gevolg 
van technische problemen in het begin kwamen we in tijdnood. De rondvaartboot lag 

op ons te wachten. Hierdoor is geen recht gedaan aan het laatste deel van de agenda. De uitslag van de 
fotowedstrijd kreeg niet de aandacht die het verdiende. Dit jaar de herkansing. 
 
Ledenbestand 
Er zijn dit jaar 11 nieuwe leden bijgeschreven en er zijn drie donateurs bijgekomen. Het aantal opzeggingen is 
25. Dat maakt een lichte daling van het aantal leden. Er zijn nu 137 leden. Al een aantal jaren is er een lichte 
daling. De volgende redenen die genoemd zijn om te stoppen zijn:  

 Ik maak er geen gebruik van 2x 
 De boot overgedragen aan jongere generatie 
 Waren van plan een Westerly te kopen maar dit gaat voorlopig niet lukken 
 Boot verkocht  4x 
 Geen draagvlak met de georganiseerde activiteiten 
 Overleden 
 Overstap naar motorboot 
 Geen belangstelling 
 Na 20 jaar een Pentland nu gestopt met zeilen 
 Om gezondheidsredenen gestopt met zeilen 
 Door werk te weinig tijd om met evenementen mee te doen 
 Westerly verkocht en nu een ander merk 
 Boot te klein voor samengesteld gezin 

 
Toekomst 
Twee jaar geleden hebben we rapporten besproken over de toekomst van booteigenaren. De prognose is dat 
het aantal booteigenaren terugloopt mede doordat er geen nieuwe Westerly ‘s meer gebouwd worden. Jonge 
mensen die graag zeilen kiezen er vaker voor om een boot te huren. De terugloop van het aantal leden past in 
deze prognose. Aan ons de vraag hoe wij als vereniging  verder gaan. Een WCN is toch wel erg leuk.  
Gaan we door zoals we het al jaren doen? Sluiten we ons aan bij een andere vereniging? Stellen we het 
lidmaatschap open voor alle (zeil)booteigenaren?  
 
Voorstel: we stellen het lidmaatschap ook open voor andere (zeil)boot eigenaren.  
 
Financiën  
Na het doorvoeren van een aantal bezuinigingen zijn de financiën weer op orde. Dat willen we graag zo 
houden. Gelden die binnenkomen besteden we aan  activiteiten, ons onvolprezen magazine en daarnaast 
reserveren we gelden voor een lustrum.  De evenementen commissie krijgt een bedrag en bekijkt waar ze dit 
geld aan wil besteden. Er wordt een lustrumcommissie ingesteld die ons lustrum in 2021 gaat voorbereiden.  
We hebben hier € 5000 voor gereserveerd.   
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Activiteiten 
De evenementencommissie heeft ook in 2018 weer mooie activiteiten georganiseerd. 
Naast activiteiten die al vele jaren georganiseerd worden wordt ook gezocht naar 
nieuwe activiteiten. Rondje Texel-Vlieland, droogvallen en de voorntjestocht zijn 
relatief nieuwe activiteiten die goed aanslaan. Uiteraard zijn dit type activiteiten 

afhankelijk van het weer.  Een motortocht en een bloesemtocht zijn initiatieven van leden die spontaan 
ontstaan. We benadrukken hier dat deze initiatieven financieel niet ondersteund worden door de WCN. Het is 
prima als WCN leden spontaan andere activiteiten bedenken. Dit zegt iets over de goede sfeer. We vinden 
elkaar interessant genoeg om naast zeilevenementen ook andere activiteiten te organiseren.  Het bestuur 
staat open voor nieuwe evenementen die aansluiten bij de doelstelling van de WCN en wil deze van harte 
ondersteunen. Kom gerust met nieuwe initiatieven.  
 
Vacatures  
Het bestuur vindt het belangrijk om zoveel mogelijk mensen bij activiteiten te betrekken. Als veel leden iets 
doen hoeven weinig leden veel te doen. We vragen iedereen om iets te doen voor deze fantastische club. 
Daarom is het ook goed dat nieuw bloed wordt toegevoegd. Reglementair hebben bestuursleden 3 jaar zitting 
in het bestuur. Als ieder jaar tenminste een bestuurslid aftreedt en een nieuw bestuurslid wordt toegevoegd 
ontstaat er een mooie balans tussen  nieuw enthousiasme en ervaring.  
 
Het afgelopen jaar heeft Corrie Scholman de vacature van penningmeester vervult omdat er geen ander lid 
zich hiervoor had aangemeld. Dit is zo goed bevallen dat Corrie heeft aangegeven dit voorlopig te willen 
blijven doen. Cees Tanis, de enige zuiderling, zou reglementair ook moeten aftreden maar is bereid nog door 
te gaan.    
 
Voorts zijn er verschillende vacatures die nog open staan. We vragen leden om zich aan te melden voor de 
evenementencommissie om een of twee activiteiten te organiseren. Het zou ook mooi zijn als er leden zijn die 
zitting willen nemen in de technische commissie. Regelmatig hebben leden, maar ook niet leden, vragen op 
technisch gebied. Zo kunnen we elkaar verder helpen. Indien je belangstelling hebt laat dit weten aan Annelies 
van Leeuwen, email: as211151@xs4all of neem contact op met een van de commissieleden die lid is van de 
commissie waar je belangstelling voor hebt. Zie hiervoor het colofon in ons magazine.  
 
Bestuursverkiezing 
De functie van voorzitter is vacant. Als er leden zijn die het leuk vinden om deze taak op zich te nemen of een 
ander willen voordragen zijn ze van harte uitgenodigd om dit te laten weten. Als er een andere bestuurlijke 
taak is die je interesse heeft laat dit weten. Je kunt contact opnemen met Annelies van Leeuwen of Auke Bos. 
Tijdens de vergadering worden kandidaten gepresenteerd en wordt gestemd.  
 
We zien uit naar de ALV op 9 februari en hopen u daar te ontmoeten. 
 
Voorts wenst het bestuur u een jaar toe met veel zeilplezier. 
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Financieel verslag 2018 (alle bedragen in Euro’s)  
 
 
Balansen ultimo 2017 en 2018. 

Activa 2017 2018 Passiva 2017 2018 
ABN AMRO 8311,00 11335,00 Kapitaal 6660,00 10048,00 
ABN AMRO spaarrekening 1737,00 1737,00  
     
Overlopende posten  - 331,00 Resultaat 3388,00 2693,00 
                  _  _                                               
 10048,00 12741,00   10048,00 12741,00 
 
Toename kapitaal in 2017 3388,16 
Toename kapitaal in 2018 2693,05 
Toename kapitaal in 2019 2490,00 
Verwachting is dat we dan in 2020 op het oude peil zitten. 
 
Overlopende posten: 
Nog te ontvangen donaties/contributies 120,00 
Nog te betalen wintermiddag/declaraties - 401,45 
Vooruit ontvangen contributie - 50,00 

Begroting 2018, Rekening 2018 en Begroting 2019 
 Begroting '18 Rekening ’18 Begroting ’19 
 Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten 

Contributie 5800,00  5554,00  5400,00  
Donaties 120,00  30,00  150,00  
Nog te ontvangen donaties/contr  120,00    
Entreegelden 400,00  305,00  300,00  
Rente       
Bijzondere baten 40,00  40,00  40,00  
Eten jaarvergadering 950,00  735,00  800,00  
 
Clubblad  700,00  621,57  700,00 
Website  200,00  199,28  200,00 
Administratie/ post, tel  450,00  556,01  350,00 
Bankkosten  300,00  263,54  100,00 
Bestuurskosten  100,00  15,30  75,00 
Diverse kosten  200,00  39,20  75,00 
Evenementen/jaarvergadering: 
Evenementen  900,00  634,55  900,00 
Jaarvergadering    1026,50  1000,00 
Eten jaarvergadering  950,00  735,00  800,00 
Resultaat  3510,00  2693,05  2490,00 
 
Totaal 7310,00 7310,00 6784,00 6784,00 6690.00 6690,00 
 
Voorgesteld budget Lustrum: € 5000
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Evenementen 2019 
We hebben alvast een aantal evenementen vastgelegd. Een gedeelte hiervan moet 
nog worden voorzien van locaties, data en ook voor sommige onderdelen moet nog 
worden gezocht naar leden die de organisatie op zich willen nemen. Details en waar 
aan te melden volgt. 

 
o Lustrum Commissie 

Daar in 2020 het 45 jarig lustrum wordt gevierd is het voorstel hiervoor weer een speciale commissie 
in het leven te roepen tijdens de ALV 2019. Ben Prins gaat namens de EC deze commissie te 
begeleiden. 
 

o Motor Toertocht 
Theo Scholman organiseert op zaterdag 6 april 11:00u. een WCN Motor Toertocht met als startpunt 
omgeving Zwolle. Nadere details volgen. 
 

o Bloeiende Betuwe tocht 
Val van Dam organiseert op zaterdag 13 april2019 een Bloeiende Betuwe tocht voor Motoren en 
Auto’s. 
 

o Hemelvaartstocht 
De Hemelvaartstocht 2019 wordt in Noord en Zuid gehouden van 30 mei t/m 2 juni 
 
Noord:  Verzamelen in Medemblik, - naar Hoorn, Pot Luck - naar Lemmer, afscheidsdiner 
Huiswaarts. Organisatie: Sander Kaat 
Zuid: Verzamelen in Herkingen, - naar Brouwershaven, - naar Bruinisse, - Huiswaarts 
Organisatie: ??? wordt gezocht. 
 

o BBQ – Welkom aan Boord 
Noord: Zaterdag 22 juni  
Organisatie: Theo en Corrie Scholman 
Locatie: Bij de kombuys in de  Buyshaven te Enkhuizen 
Zuid:  Zaterdag 8 juni  
Organisatie: ? 
Locatie: ???  volgt 
 

o Korte Engelandtocht 
De korte Engelandtocht wordt gehouden van 22 juni t/m 29 juni 
Organisatie:  ???  
 

o Rondje Den Helder-Vlieland via het Molengat 
Het Rondje Den Helder-Vlieland wordt gehouden van 28 juni t/m 30 juni 
Organisatie: Sander Kaat 
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o Zomertocht 
De zomertocht wordt gehouden van 20 juli t/m 24 augustus, (week 30 t/m 34) 
bestemming Denemarken 
Organisatie: Willem Doelman 
 

 
o Garnalentocht 

De Garnalentocht wordt gehouden van …… t/m …… Info volgt 
Organisatie: Willem Doelman 
 

o Droogvallen op de Wadden 
Droogvallen op de Wadden op ……… Datum nog bepalen door Fred Norden 
Organisatie: Fred Norden 
 

o Voorntjestocht 
De Voorntjestocht wordt gehouden op 14 en 15 September Verzamelen in Hindelopen 
Organisatie: Theo Scholman en Sander Kaat 
 

In okober of begin november willen we graag weer aan winteractiviteit organiseren. De locatie is bekend, de 
Hilt in Eemnes, de rest volgt nog. 

 
 

 
 
 


