
Concept verslag Algemene Ledenvergadering IFKS 17 maart 2018 
 
Datum    : zaterdag 17 maart 2018 
Locatie   : ‘It Heechhûs’, It Eilân 67, 8621 CT  Heeg 
Tijd    : 14.00 uur 
 
Aanwezig : Bestuur IFKS (Sicko Heldoorn, Pieter Jansma, Sipke Deelstra, 

Harm Kuipers, Jesca Lootsma en Irma Lok) en 36 leden 
Afwezig met kennisgeving : Remy de Boer, Andre Hoek, Jos van Noorloos, plaatselijke 

commissie Hindeloopen, Thomas de Boer, Ellen Weerkamp, 
Peter Fokkens  

Voorzitter   : Sicko Heldoorn 
Verslag   : Irma Lok 
 
1. Opening 
Sicko opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. Vaststellen agenda 
De punten 6 en 7 worden omgewisseld. Dus eerst het verslag van de kascommissie en 
daarna de jaarrekening. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 

 Het bestuur toont haar medeleven m.b.t. het overlijden van Jan de Boer aan de 
commissie van Lemmer en de familie. 

 We zijn bezig om automatische incasso in te voeren. Als het allemaal goed gaat, 
wordt het lidmaatschapsgeld vanaf 2019 automatisch geïncasseerd.  

 Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe website. Deze zal in juni klaar zijn en is dan 
ook makkelijk op de telefoon te lezen. Hierdoor hebben we de app niet meer nodig. 

 De Klaas en Sippyprijs werd vorig jaar uitgereikt tijdens de slotavond. Aangezien dit 
niet een handig tijdstip is, zal de prijs voor dit jaar uitgereikt worden tijdens de ALV 
van volgend jaar.  

 De posters en wimpels (voor € 10,00) zijn na afloop van de vergadering te verkrijgen 
bij Jesca en Irma. 

 
4. vaststellen 

 Notulen 4 maart 2017 
Wietze Bandstra wil graag dat bij punt 13 benadrukt worden dat de Oude Zeug werd 
toegelaten, maar dat het wel moet voldoen aan de OS. Harm reageert hierop met de 
mededeling dat het een uitzondering is vanwege de afwijkende tonnage, maar verder 
voldoet aan de OS.  
Frits Jansen wil graag de reacties op notulen in het verslag zien. 
Robert de Jong had zich vorig jaar wel afgemeld voor de vergadering. 
De notulen worden vastgesteld 

 Verslag 16 december 2017 
Geen opmerkingen, het verslag wordt vastgesteld 

 Notulen 24 februari 2018 
Floris Bottema vraagt of het bestuur goedkeuring van de Koninklijke Nederlandse 
Watersport heeft ontvangen. Ja, dit is intussen geregeld. 
De notulen worden vastgesteld 

 
5. Stemming statuten 
Voor er gestemd gaat worden, noemt Sicko nog een paar wijzigingen die aangebracht zullen 
worden, zonder dat het consequenties heeft. Deze wijzigingen zijn goedgekeurd door de 
notaris. 



 Enkele redactionele wijzigingen, zoals punten, komma’s en ook Friesland in plaats 
van Fryslân 

 De dubbeling van artikel 5 gaat er uit 
 Artikel 16 wordt minimaal 3 leden, zoals afgesproken op 16 december 2017 
 De instemming van Koninklijk Nederlands Watersport die formeel nodig is, is binnen 

 
Er wordt gestemd door middel van handopsteking. Een groen briefje als je voor bent, een 
rood briefje als je tegen bent. Er zijn 44 stemgerechtigden (42 aanwezige leden en 2 
gemachtigden). Met 1 stem tegen wordt de statutenwijziging aangenomen door de 
ledenvergadering. 
Hierna volgt applaus uit de zaal. 
 
6. kascommissie 
Frans Veltman neemt het woord namens de kascommissie. De commissie is akkoord, er is 
een mooi resultaat, mede door de Business Club. Hij merkt wel op dat er sprake is van 
kwetsbaarheid als sponsoren wegvallen.  
 
7. jaarrekening 
De kosten zijn voordeliger uitgevallen dan begroot.  
De commissie schepen is te veel gestegen, dat komt met name door het eten, benzine e.d.  
De winst is € 7800,- 
 
Sikke vraagt hoe de opbrengsten van sponsoren en Business Club verdeeld is. Harm 
antwoordt dat dit niet gesplitst is, maar dat ongeveer de helft van de hoofdsponsor komt. De 
30 leden van de Business Club betalen deels in geld en deels in nature, zoals bijvoorbeeld 
beschikbaar stellen van boten of het niet rekenen van benzine. 
Koos Lamme stelt dat de kosten dus eigenlijk hoger zijn. Mochten de sponsoren ineens 
wegvallen dan hebben we veel meer kosten.  
 
De IFKS had eerst 882 leden, maar daarvan was een deel die niet betaalde. De niet-betalers 
hebben een brief ontvangen dat ze zouden worden uitgeschreven als lid als ze niet betaald 
hebben voor 31 december 2017. Hierdoor zijn er 116 leden minder. Vanaf januari 2018 zijn 
er al 50 nieuwe leden aangemeld.  
 
De ledenvergadering verleent het bestuur décharge door een applaus. 
 
8. benoeming kascommissie 
Frans Veltman gaat uit de kascommissie. Eelke Boersma en Michiel Kalsbeek blijven er in. 
Aize Wijnstra wordt met applaus benoemd als nieuw lid.  
 
9. begroting 
De opbrengsten voor 2018 worden geschat op € 75.400,- 
De kosten van het kampioenschap is ongeveer gelijk aan de kosten van vorig jaar.  
Bij de algemene kosten is de nieuwe website begroot voor € 6.500,-  
Door de investering van de website is het een negatief bedrag, dit zal uit het spaargeld 
gehaald moeten worden. Er is gekozen voor een goede, maar dure website. Een website is 
in principe voor 3 jaar, maar de IFKS heeft 10 jaar met de oude gedaan. De kosten van de 
app, die we niet meer gaan gebruiken, kunnen we besparen.  
 
De leden stemmen in met de begroting door middel van een applaus. 
 
10. Bestuursverkiezing 
Zowel Harm Kuipers als Sipke Deelstra zijn aftredend, maar herkiesbaar. Beide heren 
worden met applaus herkozen. 
 



Pauze 
Door de snelheid van de vergadering wordt de pauze weggelaten. 
 
11. Verslag van de IFKS Business Club 
In 2017 is er een activiteit gehouden bij Piet ten Woude, dit was zonder een zeilevenement 
In 2018 zal er een bezoek worden gebracht aan Veenema Oil Ltd. Hierbij zal er wel gezeild 
worden. Er kunnen dan wat kosten voor de Business Club gemaakt worden. 
Afgelopen jaar heeft de Business Club de Frisian Queen gehuurd op de slotdag, in 
samenwerking met een schipper. Ook dit jaar zal de Business Club de Frisian Queen huren, 
al dan niet in samenwerking met betreffende schipper. De Business Clubleden kunnen dan 
mee, maar waarschijnlijk ook ‘gewone’ leden die zich daar voor in kunnen schrijven. 
 
Veel schippers halen hun spullen nu bij zaken die niet lid zijn van de Business Club. Het zou 
fijn zijn dat ze dit meer gaan doen bij de leden van de Business Club. Er zal een lijst orden 
gemaild met de producten en diensten van de Business Club. 
 
12. Mededelingen CG 
Dit is een historisch moment, de laatste keer mededelingen van de CG. 
Er zijn 63 inschrijvingen. In zowel de A, B als de C klasse zullen 16 skûtsjes starten. In de 
kleine a starten 15. 
Er zijn 7 nieuwe schippers. 
 
Harm vraagt of er mensen zijn die iets voor de Technische Commissie kunnen betekenen. 
Als je niet in het bestuur wil, maar wel wat wilt doen,  meld je dan bij de TC. 
 
Het mogelijke ligplaatsprobleem in Stavoren was vorig jaar goed opgelost. 
 
Met betrekking tot het nieuwe wedstrijdschema, waarbij de rustdag op woensdag is, rijst de 
vraag of de schepen blijven liggen in Sloten of al naar Echtenerbrug gaan. De TC gaat 
hierover nog in overleg met de commissies.  
 
13. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 
Naar aanleiding van de vergadering van 16 december komt het bestuur met 2 voorstellen: 

- We organiseren een discussie over de groei van het aantal deelnemers. Volgend jaar 
komt het bestuur met een discussiestuk.  

- Er zal ook een discussie komen over de originaliteit versus de snelheid. Dit punt 
schuiven we op naar het eind van 2019.  

 
Age Veldboom vertelt over een toneelstuk bij it Wiid bij Earnewâld. Hierbij zit het publiek op 
de wal en spelen de skûtsjes van zowel IFKS als SKS de hoofdrol op het water. De muziek 
speelt op een ponton. De titel is Mienskip en de datum is eind september. Kaartverkoop 
vanaf april.  
 
Riemer de Graaf haakt hierop in met de mededeling dat er in Drachten eind mei een 
Turfrace zal plaatsvinden. Er doen al 10 skûtsjes mee, maar er kunnen meer meedoen.  
 
Robert de Jong meldt dat ondanks dat hij in juni al adreswijziging heeft doorgegeven, hij de 
stukken van 16 december niet heeft ontvangen en die van 24 februari pas later, nadat hij 
heeft gemaild. Sicko geeft toe dat dit niet goed was en dat we ons uiterste best zullen doen 
om dit te voorkomen. 
 
Koos Lamme vraagt wanneer het bestuur met de statuten naar de notaris gaan. Dit zal op 
maandag 26 maart zijn.  
 



Sicko vraagt Minke en Julian Andringa naar voren te komen. Hij bedankt ze voor hun inzet 
de afgelopen 10 jaar. Op het drukke startschip waren zij een rustpunt. Ze krijgen beiden een 
fles Beerenburg. 
 
14. Sluiting 
Sicko bedankt een ieder voor zijn/haar komst en sluit de vergadering. 
 
 
 

 
 


