
Notulen jaarvergadering G2 op 2 april 2022


De vergadering vangt aan om 11:00 uur


Aanwezig zijn: Dirk Stolp, Ed Timmermans, Edward Roos, Andre v/d Visse, Michiel en Simone 
Voets, Martha Rinckes, Johan Bijlsma, Sef Brakel, Pieter Bas Broshuis, Rolf Strietman, Geert 
Wijma, Hans en Derek Sietses, Kees Meder, Kees van Mervene


-De voorzitter opent de vergadering in zijn bekende humoristische stijl, heet alle aanwezigen 
welkom en vraagt de secretaris naar afmeldingen en ingekomen stukken.


-Ten aanzien van de afmeldingen dankt de voorzitter eenieder die de moeite heeft genomen om in 
overweging te nemen naar de vergadering te komen.


-Van ingekomen stukken is zoals gebruikelijk geen sprake.


-De voorzitter vraagt de kascommissie bestaande uit Martha en Geert Jan verslag te doen. Bij 
monde van Martha zijn er geen op- of aanmerkingen op de jaarrekening die overigens niet ter tafel 
komt. De voorzitter vult aan dat er nog een naheffing komt naar aanleiding van een niet verstuurde 
factuur door Lokaal 55 waarbij vermeld dat zij de dranken vanwege de late factuur niet in rekening 
brengen. Voorwaar een reden om opnieuw dit jaar met ze in zee te gaan. De voorzitter vraagt naar 
een nieuw kascommissielid daar Martha moet aftreden na 2 jaar. De nieuwe leden zijn Geert Jan 
Douma die niet kan weigeren omdat hij niet aanwezig is en Kees Meder.


-Het voorstel voor de activiteiten van 2022 worden goedgekeurd. Ten aanzien van het NK of KK 
moet snel worden beslist om dat in Heeg te doen. Er zijn geen bezwaren. Het is pas een NK als er 
15 deelnemers zijn. Bij minder is het een KK. Aan het bestuur de taak om het maximaal aantal 
deelnemers te bereiken. Voor de trainingsdag op 23 april moeten de trainers snel geregeld 
worden. Edward zal er voor zorgdragen in samenwerking met Geert.


-Er volgt wat discussie over de website waar alle privacy gevoelige maar ook andere info achter 
de inlog zitten. Er wordt voorgesteld om een forum op te zetten. Ed Timmermans die blijkens de 
vergadering groot vertrouwen geniet waarschuwt voor hoge kosten bij aanpassingen. Uiteindelijk 
wordt besloten indien lage kosten om alle info behalve privacy gevoelige, naar voren te halen en 
niet achter de inlog te doen. Daarnaast is er de app waarvoor we moeten proberen meer 
gegadigden te krijgen. 


-Er zijn vragen over ligplaatsen tijdens de Sneekweek. Het blijkt voor deelnemers lucratief en 
gezellig om op het Starteiland ter gaan liggen. Wel moet je om niet achter het net te vissen de dag 
vóór de Sneekweek je boot er al brengen.


-De voorzitter begint een emotioneel exposé over zijn voorzittersjaren met als finale het 
symbolisch overdragen van de voorzittershamer aan Michiel die dit met enthousiasme aanvaart. 
Ook geeft hij aan dat hij tot groot verdriet een van zijn G 2’s heeft ingeruild voor een pointer 22.

Natuurlijk zijn er verzachtende omstandigheden zoals het leggen van de boot voor de deur maar 
toch?

De nieuwe voorzitter geeft er vanwege de bekendheid met de materie over technische zaken de 
voorkeur aan dat Dirk de vergadering voortzet. Er volgt een staande ovatie en de nodige mooie 
woorden over het werk van Dirk in de afgelopen 10 jaren. Dirk wordt geëerd met een 
“wisselbeker” voor de langstzittende voorzitter waarvan betwijfeld wordt of die ooit in andere 
handen zal overgaan. Daarnaast krijgt hij nog een mooie fles en een kaart met dank van alle 
deelnemers.


-De technische zaken gaan over aspecten die eerder al aan bod zijn geweest zoals de verhoging 
van de giek met 10 cm. Daarover wordt definitief afgesproken dat er dispensatie wordt verleend 
tot en met het seizoen 2025. Vanaf 2026 moet iedereen zijn giek op de juiste hoogte hebben 
hoewel Dirk daarbij de opmerking maakt dat het gebruikelijk is in de klasse om niet te protesteren 
tenzij die schipper wint natuurlijk. Over elektronische hulpmiddelen wordt besloten dat die in 
beperkte mate worden geaccepteerd als het niet meer is dan snelheidsbepaling en kompas. Het 



gebruik maken van GPS met positiebepaling van tonnen en startlijn blijft absoluut verboden 
evenals zendapparatuur om gecoacht te worden vanaf de kant of een boot.

De technische zaken worden door de voorzitter in samenspraak met Geert kortgesloten met de 
KNWV.


-Geert bood daarna zijn nederige excuses aan voor het feit dat de kielen van de laatste 3 à 4 
nieuwe boten 8 Kg te zwaar waren. Er werd zelfs verondersteld dat de overwinning tijdens Het 
Kruis van Heeg daaraan wellicht ten grondslag lag. In de zomer worden deze kielen alsnog 
aangepast zodat het wedstrijdveld weer egalitair is. Daarna volgde nog een uiteenzetting van 
Geert over alle veranderingen bij jachtwerf Heeg zoals de eerste O-jol en de voortgang met de 
Pointer 30 die deze zomer het daglicht zal zien.


-Tijdens de daarna volgende rondvraag zijn er geen vragen. Michiel maakt gebruik van zijn 
spreekrecht om Dirk te bedanken en geeft hij aan pogingen te doen om te werken aan zijn 
spreekvaardigheid en humor om in de buurt van de kwaliteiten van Dirk te komen.


-Dirk sluit de vergadering waarna de tomatensoep wordt geserveerd en een gezellige causerie 
aanvangt.


Einde vergadering 12:30u



