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Verslag Algemene Ledenvergadering IFKS 9 maart 2019
Aanwezig
: Irma Lok, Jesca Lootsma, Harm Kuipers, Pieter Jansma, Sicko Heldoorn,
Ellen Weerkamp en ongeveer 40 leden
Afwezig met kennisgeving
: Wiebe Pitlo, Froukje Osinga, Klaas Osinga, Eelke Boersma, Manja
Bunschoten, Ton Brundel, Jos Noorloos, Aize Wijnstra, Albert Dijkstra,
Remy de Boer, Sipke Deelstra, Thomas de Boer
Voorzitter
: Sicko Heldoorn
Notulist
: Ellen Weerkamp

1. Opening
Sicko Heldoorn noemt de namen op van de leden die zich afgemeld hebben voor vandaag.
Ons bestuurslid Sipke Deelstra is vanwege het overlijden van zijn schoonzoon de komende tijd minder
beschikbaar voor de IFKS.
2. Vaststellen agenda
• Onder financiën wordt het punt jaarrekening 2018 toegevoegd.
• Agendapunt 6 vervalt. Klaas Jansma en Sippy Tigchelaar hebben aangegeven dat zij het hebben
gewaardeerd dat zij 5 jaar de Klaas en Sippy Prijs hebben mogen uitreiken maar dat ze het nu tijd
vinden voor de IFKS om daar een andere invulling aan te geven.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
• Er zijn geen ingekomen stukken
• De posters en de wimpels met betrekking tot 2019 zijn verkrijgbaar in de pauze en na de vergadering
bij Irma en Jesca. De wimpels kosten € 10 per stuk
4. Behandeling notulen 17 maart 2018
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. Daarmee wordt het verslag vastgesteld. Met dank aan Irma Lok voor de
verslaglegging.
5. Financiën
• Verslag kascommissie (Eelke Boersma, Michiel Kalsbeek, Aize Wijnstra)
• Er zijn 839 betalende leden
• Het ledenbestand is op orde. Onder andere door niet betalende leden (na het verzenden van
meerdere betalingsherinneringen) uit te schrijven als lid.
Het viel de kascommissie dat alles keurig voor elkaar is. Ook de resultaten zijn goed te noemen.
De kascommissie heeft het idee dat het aantal leden van de Business Club (BC) afneemt.
Antwoord Harm Kuipers: de BC heeft voor een andere insteek gekozen. Ze hebben ervoor gekozen niet
alleen oud bestuursleden uit te nodigen. Ze willen zich met name richten op de op de BC leden en het
platvorm uitbreiden en verbreden waarbij mede het doel is het aantal leden te laten groeien met 10.
Inmiddels hebben zich 2 nieuwe leden gemeld. Voor 2019 worden er 3 activiteiten gepland: 1 op het
land,1 op het water en het meevaren met de Frisian Queen op de finaledag in Lemmer.
• De kascommissie geeft aan dat het beheer van de van de schippersgelden een punt van aandacht is.
Dit om te voorkomen dat de Stichting IFKS op slot wordt gezet.
Uitleg Harm: het overhevelen/storten van de schippersgelden op een andere rekening zorgt ervoor
dat een deel van de inkomsten veilig wordt gesteld. Er zijn 3 mogelijkheden
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A. Onder “Stichting beheer Schippersgelden” een rekening openen en daarop de inschrijfgelden
over te hevelen/te storten. Het kost ongeveer2 jaar om ervoor te zorgen dat er voldoende
geld op de betreffende rekening staat om bij een eventuele beslaglegging voldoende
middelen te hebben om de IFKS wedstrijden te organiseren. Dit zou betekenen dat de
startgelden van 2020 en 2021 gestort worden op de te openen rekening.
B. Opsplitsen in 2 rechtspersonen waarbij er 2 aparte ledenvergaderingen nodig zijn.
C. Een SSBI Stichting maken van de huidige stichting. Je hebt daarbij wel een erkenning nodig
van de belastingdienst. Dit kan niet op voorhand.
Het bestuur zal een voorstel doen.
Reactie Koos Lamme: zorg ervoor dat je niet in die situatie terecht komt dan hoef je ook niets te
regelen
Antwoord Harm: het is belangrijk dat de IFKS erover nadenkt voor het geval een dergelijke situatie zich
wel voordoet
•

Benoeming kascommissie
Eelke Boersma is niet herkiesbaar. Age Bandstra volgt hem op.

•

Begroting 2018
✓ De prognose en de realisatie liggen niet ver uit elkaar
✓ De extra kosten zitten met name in de extra ledenvergaderingen die in 2018 zijn gehouden,
het zeilen van 1 extra dag en de kosten van de sleepboot.
✓ De BC heeft minder uitgegeven dan begroot was.
✓ Het eigen vermogen groeit.

•

Begroting 2019
✓ Jesca geeft aan dat we dit jaar overgaan op automatische incasso. Dit brengt kosten mee
maar in totaal zullen de kosten lager zijn.
✓ Dit jaar zijn er minder niet betalende leden. Hier is veel energie ingestoken en dat heeft
resultaat gehad.
✓ Dit jaar wordt er streng gecontroleerd op het lidmaatschap van de schippers van de IFKS. Zij
moeten lid zijn om deel te kunnen nemen.
✓ De vergadering verleent decharge voor 2018 en 2019.

7. Groei aantal deelnemers IFKS
De notitie “Grenzen aan de groei” En dan?” (Bijlage) wordt besproken. Deze is al besproken in de
schippersvergadering.
• Het is en blijft aan de wedstrijdleiding waar de grens ligt. Het is en blijft maatwerk.
• De Provincie is heel duidelijk. Voor hun grens ligt bij 70 skûtsjes.
• Het uitgangspunt is 16 skûtsjes per klasse als uitgangspunt.
Reactie Frits Jansen: Ik mis de mogelijkheid om de wedstrijden anders te organiseren zodat de vereniging kan
blijven groeien
Reactie Koos Lamme: Het blijft raar dat de Provincie op een max van 70 staat en de IFKS daar onder gaat zitten
terwijl het een open kampioenschap is.
Antwoord Sicko: Veiligheid blijft een belangrijk punt en gaat er ook om wat de wedstrijdcommissie
verantwoord vindt.
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Antwoord Harm: de IFKS heeft een schrijven van de EOC gehad waarin men haar zorg uitspreekt over de
verhouding premie opbrengsten en schade uitkeringen. Deze is dermate scheef dat EOC vindt dat er duidelijk
iets moet veranderen. Mocht dit niet gebeuren dan zou als laatste en echt als laatste middel kunnen zijn dat
EOC stopt met het verzekeren van skûtsjes. Dit is nu zeker nog niet aan de orde, maar er moet wel iets
gebeuren aldus EOC.
Reactie Sikke Tichelaar: Hoe ga je selectiewedstrijden organiseren.
Antwoord Sicko: De meerderheid van de schippersvergadering kiest voor selectiewedstrijden. Waarbij van de
kleine A en de C de onderste 3 of 4 samen met de nieuwe schippers/boten een selectie zeilen. Bij voorkeur
tijdens Lemmer Ahoy. Daar varen de klassen apart.
15 Maart 2019 wordt duidelijk of er selectie nodig is.
Dan is duidelijk wie er zich ingeschreven hebben.
Reactie Jan Germen Geertsma: waarom niet 2 selectiewedstrijden houden
Reactie Henk Frankena: Het enige knelpunt is de kleine a.
Reactie Kees Hermsen: ik juich het toe dat gekeken wordt naar wat als……Vraag is wel: Is de 70 van de provincie
hard of 17 per klasse van de IFKS. Wie neemt uiteindelijk het besluit. Er zijn al een aantal belangrijke
veiligheidsmaatregelen genomen.
Antwoord Harm: de veiligheidsmaatregelen hebben ervoor gezorgd dat het aantal ernstige
ongelukken/aanvaringen is afgenomen.
Ons bestuur neemt na advies van de wedstrijdleiding en overleg met de schippersledenvergadering het besluit.
Reactie Sicko: meer schepen kan ook meer problemen met zich meebrengen door de vele volgschepen. Het
vraagt nogal wat van de infra structuur.
Reactie Sikke: ik waardeer dat het bestuur er veel tijd aan heeft besteed om deze notitie uit te werken maar er
moet ook flexibel gedacht worden. Zoek de uitdaging.
Sicko geeft aan dat er elk jaar opnieuw een besluit genomen wordt op basis van de uitgangspunten. Het zal elk
jaar maatwerk zijn.
8. Verslag van de IFKS Business Club
Zie jaarrekening
9. Mededelingen Technische Commissie
• Op 16 maart, om 13.30 uur in Lemmer, is er een reglementenmiddag. Als niet alle bemanningsleden
komen, mogen er gasten meegenomen worden. Bij deze reglementen middag schuift iemand van de
EOC aan
• Op dit moment hebben zich 66 ingeschreven skutsjes ingeschreven. In de grote A en B 16 skutsjes, in
de C 15 en in de kleine a 19. Dat laatste is besproken met de wedstrijdleiding. Bij A,B en C lijkt zich
geen probleem voor te doen. Bij de kleine a zijn er 19 inschrijvingen. Dit is besproken met de
wedstrijdleiding. Zij geven aan dat 19 skutsjes in de kleine a geen probleem is. Zij passen door hun
lengte binnen de startlijn. Daarmee lijken er, als het aantal inschrijvingen gelijk blijft, geen redenen te
zijn tot het houden van selectiewedstrijden.
• Er is een aantal nieuwe schippers en skutsjes. Daarnaast zijn een aantal skutsjes verlengd. Harm
noemt de nieuwe schippers en (verlengde)schepen
• Er wordt gewerkt aan het OS. De 1e artikelen worden besproken tijdens de schippersvergadering van
april. De rest van de artikelen volgt in september.
• De waarheid geweld aan doen in de protestkamer wordt bestraft met 17 strafpunten.
• De umpire krijgt meer mogelijkheden om protest in te dienen.
• Vervelend gedrag/onsportief gedrag wordt bestraft met 17 strafpunten
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10. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
Sicko: Door de nieuwe structuur is er een vacature ontstaan voor een bestuurslid met als aandachtspunt
“wedstrijdzaken”. Sicko vraagt degene die deze vacature willen vervullen zich te melden bij het bestuur. De
voorkeur gaat uit naar iemand die ervaring heeft met wedstrijdzeilen en verbinding kan maken tussen het
bestuur en de wedstrijdleiding.
Frits Jansen: op 21 en 22 september 2019 staat het Jeugdzeilen gepland.
Jan Germen Geertsma: het volgen van de IFKS via Internet was dit jaar niet gemakkelijk. Antwoord Pieter en
Irma: dit is inmiddels verbeterd en de uitslagen zijn nu gemakkelijker te vinden.
11. Sluiting
Sicko bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

