
 

 

VERSLAG VOORJAARSVERGADERING WSV DE REDERIJ  

 

Ten huize van Jan, Rietvinklaan 8 te Best 

Datum: zaterdag 23 april 2016. 

 

Afwezig: Henk,Bertus,Hans,Daan 

Aanwezig: Wiel,Louis,Luigi,Tom,Rob,Jan,Peter 

 

1. Opening.  

Jan opent de vergadering om 15:00 

2. Bevestiging deelname gezamenlijk diner. 

Allen plus Annemie en Marianne nemen deel aan het diner bij de golfclub in Best. 

3. Berichten van verhindering en event. verstrekte volmachten. 

Henk, Bertus, Hans en Daan zijn verhinderd om deze vergadering bij te wonen. 

Henk wordt gefeliciteerd met de geboorte van zijn eerste kleinkind. 

4. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Er is een rekening van DeltaYacht binnengekomen van 3500,- Euro 

 

Jan doet verslag van een weekje met Louis, zijn broer Kees en Luigi via Stellendam naar 

Scheveningen, en terug naar Hoek van Holland en door Rotterdam en via Dordrecht weer 

terug naar Colijn. Het was prachtig zeilweer. 

5. Vaststelling van de notulen van de op 16 januari 2016 te Asten gehouden 

najaarsvergadering De notulen van de vorige vergadering worden zonder wijzigingen 

goedgekeurd. 

6. Boekingenoverzicht zeilseizoen 2015. 

 

Bezettingsgraad in 2015 was laag in vergelijking met andere jaren. 

Bertus compenseert zijn overscore met Wiel. 

Boeking van Louis in augustus is foutief. Gecorrigeerde versie van de puntensheet 

bijgevoegd. 



 

In 2016 gaan we experimenteren met een hoogseizoen puntenverdeling van 4 punten 

voor alle dagen. Hoogseizoen is van april t/m september. 

Door 4 punten er dag blijft het weekpunten totaal van 28 punten gehandhaafd. Eén 

aandeel blijft dus ook nog steeds een volle week zeilen.  

Na een typische Rederij  discussie is het uw notulist  nog niet helemaal duidelijk welk 

probleem hiermee wordt opgelost. 

In de najaarsvergadering 2016 gaan we de nieuwe puntenverdeling evalueren. 

7.  Technische staat Parmyra, 

 

Een rekening van DeltaYacht van 3500,- Euro was een onverwacht hoge kostenpost. 

Alle reders hebben per mail een kopie van deze rekening gekregen. 

De kosten betreffen de gewone kosten van hijsen en onderhoudsmiddelen plus extra 

kosten van het vervangen van de afsluit rubbers van de saildrive en het vervangen van de 

doorgeroeste uitlaat. Volgens de voorschriften van Volvo en de eisen van de verzekering 

moeten de afsluit rubbers om de 5/6 jaar worden vervangen.  

 

Fok commissie:  

De fok is versleten. Stiknaden zijn ver heen. Volgens LionSails kan de huidige fok niet 

meer worden gerepareerd. Ook is de vorm is er uit. De huidige fok is 6 jaar oud. 

Wiel en Rob hebben 3 verschillende offertes voor een nieuwe fok. 

De technische commissie adviseert, ook na uitgebreid overleg met Lionsails, tot de 

aanschaf van een nieuwe high aspect fok. 

Kosten ongeveer 2500,- Euro. 

De vergadering besluit tot de aanschaf van een nieuwe high aspect fok. 

 

Kajuitkussen commissie: 

Hans en Henk zouden zich ontfermen over de kajuitbank kussens. Er is niets gebeurd.  

Voor de kajuitbank kussens hebben we een offerte liggen van 3500,- Euro. 

De penningmeester geeft aan dat er een financieel probleem is. Als dit bedrag wordt 

uitgegeven is de kas leeg en is er geen reserve meer voor onvoorziene uitgeven. 

Toen kwam er een nieuw inzicht boven tafel. Een inzicht dat te maken heeft met de 

leeftijd van de Parmyra en de leeftijden van de reders. Voor beide komt er een einde in 

zicht. Dit betekent dat elk jaar uitstel van de aanschaf van een nieuwe fok en/of nieuwe 

kajuitkussens we er zelf minder van kunnen genieten.  

Het probleem voor de aanschaf van nieuwe kajuitkussens werd teruggebracht tot een 

financieringsprobleem. Dit probleem werd opgelost met het aanbod van Louis om zijn 

bijdrage voor volgend jaar vervroegd te storten. 

 

Rob plaatst de order bij het stofferingsbedrijf in Wemeldingen waar we al een offerte van 

hebben. 



Vervanging van de slaapmatrassen wordt na telefonische informatie begroot op 6 x 750,- 

Euro. 

Deze uitgave is nu niet aan de orde. 

Luigi bezit een stoomapparaat om kussens te reinigen. Voorstel is om de slaapmatrassen 

schoon te gaan stomen. Wordt uitgevoerd door de reders die nog onderhoudsuren 

moeten maken. (Wiel, Bertus en Daan) 

Na het voorjaarsonderhoud staan de volgende klussen nog open: 

 

      dek ribbels nog goed schoonmaken. 

      blauwe dekrand met commandant en daarna was behandelen 

      stomen slaapmatrassen 

      huik bij mast is ingescheurd. Repareren met naald en draad. Ligt aan boord. 

       kuiptafel schoon schuren. 

       vernissen kajuittafel en deurranden 

8. Update vaarplancommissie Waddenzee 

Schema op website is nog actueel. 

Wisselhaven in onderling overleg.  

9. Voor de agenda`s 

najaarsvergadering bij Henk op 12 november 2016 

voorjaarsvergadering bij Bertus en Simone op 22 april 2017 

 

voorjaarsonderhoud 7, 8 en 9 april 2017 

10.  Rondvraag. 

Rob: onze voorzitter nadert zijn 12,5 jaar jubileum en krijgt hiervoor een waarderend 

applaus. 

Jan stelt voor om het onderhoudsweekend voortaan 3 dagen vr, za en zo te doen. 

11. Sluiting. 

Jan sluit de vergadering om 17:50 


