
Notulen Voorjaarsvergadering 30 Maart 2012 22m2 klasse Hotel Oostergo Grouw. 
 
 
Aanwezig: Nammen Schaap voorzitter, Ruurd van der Leij penningmeester, Reinder 
Schaap bestuurslid, Aaldrik Haaijer, Pieter Kremer secretaris. 
 
Gemeld afwezig: Henk Haggenburg, Jan Vriesinga, Han Wispelweij, Jan van Hees, 
Aelwyn Soepboer. 
 

1. Opening door de voorzitter 
 

2. Notulen van 2011 worden goedgekeurd, met de volgende opmerking. Of het 
mogelijk is actiepunten op te nemen. 
 

3. Goedkeuring van het verslag van de penningmeester van de boekhouding. 
Deze worden algemeen aanvaard. Het tegoed van de vorige penningmeester 
is inmiddels bijgeschreven. 
 

4. Presentatie van boot no 21 van Ruurd van der Leij op Boot Holland werd 
verschillend ervaren door de bemanning van de stand. Uiteindelijk waren er 
een paar contacten met mensen die serieus geinteresseerd waren een 22m2 
aan te schaffen of op te knappen. 
Suggestie werd gedaan om ipv tussen andere eenheidsklassen te staan, een 
schip neer te zetten bij een van de standhouders in bv verf of botenbouwers. 
Actie Nammen Schaap 
Vooraf aan een presentatie mensen dmv direct mailing attent maken op de 
mogelijkheid een 22m2 te belijken. Een beetje meer entourage op de stand 
zou ook meer aandacht kunnen trekken. 
 

5. Agenda van activiteiten dit jaar: 
- Zaterdag 26 Mei Prinsenhoftocht.  
Voorkeur is op zaterdag (degene die verzocht om de tocht zondag te zeilen is 
niet meer in bezit van boot). 
- 2 en 3 Juni Zuidlaardermeer Oud Hout evenement.  
Waarschijnlijk geen deelname door 22m2, maar uiteraard is het iedereen vrij 
het evement te bezoeken. Wel een goede promotiekans etc. 
-  9 en 10 Juni Distrikt Noord Kampioenschappen Sneekermeer 
Proberen deelname met 7 boten aan de start. 
- 23,24 en 25 Juni bestaat de zeilvereniging in Terherne 100 jaar. De 22m2 
club is uitgeodigd om deel te nemen. Nadere info volgt. 
- 4 tot/met 8 Augustus. Sneekweek. 
Uiteraard proberen we deel te nemen. In feite hebben we al 6 deelnemers. 
Wie worden de nummers 7,8,9 en 10? 
 

 
 
 
 
 
 



6. Rondvraag. 
Bemensing voor de wedstrijden en opbouwen ervaring 
Het zou booteigenaren met weinig wedstijdzeilervaring de drempel over 
kunnen helpen om toch mee te zeilen door deze in contact te brengen met 
ervaren wedstrijdzeilers die ze begeleiden. En hen uiteraard in contact 
brengen met potentiele bemanningsleden. 
Actie Ruurd van der Leij bij Mayday, Pieter Kremer bij (laserclub) VWDTP. 
 
De potentiele gegevens van boten die te koop staan werden uitgewisseld. 
Voor meer info email aan Pieter Kremer en zie de website. 
De mogelijkheden om een boot met details op de website te zetten werd 
aangehaald. Gegevens kunnen aangeleverd worden bij Pieter Kremer 
 
Leden worden vriendelijk verzocht contactgegevens met de club up to date te 
houden. Deze graag doorgeven aan Pieterekremer@hotmail.com. Als er 
leden zijn die weten van leden die niet in de mailing staan etc graag ook 
doorgeven. 
 

7. Sluiting 
 
 

Een Presentatie werd door Jelte Kruier en Maarten Keuning van de Stichting oud 
zeilend hout gegeven. Met beamer werd een mooie presentatie gegeven van de 
intenties, activiteiten op het water, mogelijkheden en toekomstplannen. 
Besproken werd de mogelijkheid als de museumwerf aan het Paterswoldse meer 
niet doorgaat die bv te verplaatsen naar de andere historische kern van de 
opkomst van het wedstrijdzeilen met scherpe open schepen, nl. Grouw. 
 
Verder kan men voor advies van het repareren en onderhoud ook terecht bij de 
leden van de Stichting. Bovendien kan men voor slechts 25 euro donateur 
worden, wat korting geeft op deelname en gratis toegang tot de altijd interessante 
winterbijeenkomsten. 
 
 
 


