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Korte inleiding
Het jaar 2019 had het thema ‘Het is de stand van de zeilen, niet de richting van de wind, die bepaalt
welke koers we zullen varen” en was symbool voor de belangrijke keuzes die gemaakt moesten
worden voor onze vereniging. Met de overtuiging dat we blijven varen op de Braakman hebben we
beslissingen genomen, activiteiten en wedstrijden georganiseerd, onderhoud gepleegd en naar de
toekomst gekeken.
Het was een goed en gezellig zeiljaar met veel mooie sportieve resultaten. Met veel zeilactiviteiten en
opleidingen brengen we het zeilen op een hoger niveau en dagen onze jongeren en leden uit hun
grenzen te leren kennen en te verleggen. We zijn dan ook trots op de behaalde resultaten van leden
op onze wedstrijden en op de resultaten op nationale- en internationale wedstrijden.
Zeilen is een prachtige sport. De uitdaging aangaan om jezelf te bewijzen, de snelheid, de spanning, de
competitie, genieten van de natuur, het zit er allemaal in. Bovenal is zeilen een perfecte manier om
mensen te leren kennen en vrienden te maken.
Ons clubhuis is steeds intensief gebruikt, ook buiten onze clubactiviteiten om, voor ontspanning en
gezelligheid. Het is ons “thuis” van de vele verhalen en voortzetten van de tradities van onze
familievereniging.

Organisatie en structuur
Onze vereniging heeft 91 leden waaronder een groot aantal met gezinslidmaatschap. De
betrokkenheid en opkomst van de leden is gemiddeld groot. Ons bestuur bestaat uit een gemengd
gezelschap van 11 leden die zowel bestuurlijke als uitvoerende taken op zich nemen. Voor specifieke
onderwerpen worden commissies samengesteld waarin steeds een bestuurslid zitting heeft. Met
regelmatige terugkoppeling is er voldoende informatie voor bestuurlijk draagvlak, besluiten en het
eventueel bijstellen van het mandaat.
In maart van dit jaar zijn 4 nieuwe bestuursleden toegetreden en zijn de functies van secretaris,
penningmeester en voorzitter overgedragen en vlot operationeel doorgezet. Op regelmatige
momenten worden vergaderingen belegd waarbij onderwerpen open worden besproken en
democratisch tot besluiten gebracht.

Activiteiten
Met gezamenlijke inspanning op 4 mei, heeft het clubhuis en het terrein met omliggend groen een
grondige onderhoudsbeurt gekregen en met het nazien van de bootjes en het opzetten van de tent
zijn we goed voorbereid het seizoen gestart. Het digitale kassasysteem is geïnstalleerd wat een mooie
stap is in het digitaliseren van de administratie en de facturatie.
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Op 10 zaterdagen zijn de zeillessen gegeven aan 23 optimistzeilers en 13 Splash- /Laserzeilers. De zorg
voor de opleidingstrajecten volgens CWO-eisen zijn niet te onderschatten en vragen het nodige van
onze 9 trainers en 6 begeleiders. Om de opleidingen van instructeurs volledig en uitdagend te kunnen
geven zijn betrokken zeilers en wedstijdzeilers nodig. Een belangrijke rol hierin ligt bij de ouders om
de zeilers te ondersteunen en mee te nemen naar wedstrijden van andere verenigingen. Mogelijks
vormt zich komend jaar een groepje van Optimistzeilers die gezamenlijk ook aan de Delta-combi
wedstrijden zal gaan deelnemen.
De Bobonne Cup Optimist was met 52 deelnemers Optimistzeilers en Benjamins een groot succes.
Deelnemers van veel verenigingen kwamen uit alle windstreken en zorgde voor een groot
wedstrijdveld met veel ervaren topzeilers. Voor onze zeilers was het heel uitdagend en hebben mooie
individuele prestaties laten zien. Het evenement is opnieuw professioneel georganiseerd met een
hoog wedstrijdniveau inclusief een jury voor protestbehandeling en correcte uitslagverwerking.
Rescue op het water, beach masters op het land om het verkeer in goede banen te leiden en goede
catering om onze gasten welkom te ontvangen.
Aan wedstrijden van ander verenigingen en ook NK’s, EK’s en WK’s werd deelgenomen door onze
leden. In het bijzonder Boris de Wilde, Emily Vergauwe, Lasse Finn, Arthur vd Berghe en Quinten
Doreys namen deel aan het 2019 Optimist World Championship in Antigua en op het EK door Brecht
Zwanepoel. Met de Splash, Laser en de Spanker zijn ook op diverse nationale en internationale
wedstrijden deelgenomen.
De Laser is één van de populairste eenheidsklassen ter wereld en dat is niet alleen te danken aan zijn
uitmuntende zeilkwaliteiten, maar zeker ook aan de efficiënte werking van zijn Internationale Klasse
Organisatie. Als gastheer hebben wij Laser Group Belgium ontvangen om een Laser Clinic te gegeven.
De ervaring van de wedstrijdzeiler Ronald van Vianen en zijn bevlogen toelichting leidde, ondanks het
ontbreken van wind, tot zeer positieve ontvangst bij de deelnemers met het verzoek deze volgend
jaar opnieuw aan te bieden.
Onze commissie “einde erfpacht” stelt zich op als gesprekspartner om de belangen van de vereniging
maximaal in te brengen. Zonder water kunnen we niet zeilen en zonder clubhuis kunnen we niet
functioneren. Het clubhuis is gebouwd door de leden en bevat verhalen van de leden en families. Een
langere looptijd is belangrijk om elk jaar opnieuw een volledig seizoen in te plannen en te organiseren.
Een duurzame doorstart in open dialoog, met mogelijke nieuwe eigenaren, geeft vertrouwen aan de
leden en de zin om door te gaan. Met een overtuigende meerderheid in de bijzondere
ledenvergadering heeft de commissie en het bestuur zich gesteund gevoeld in de samenwerking met
Oostappen naar een duurzame toekomst.
De financiering van de koper is nog niet rond en daarmee is het passeren van de akte nog niet
gebeurd.
In de trainingsweek hebben 25 optimistzeilers en 9 Splash/Laserzeilers deelgenomen. De week werd
geopend door de vervangend wethouder van sport Paula Stokker met de openingsdans van de
instructeurs. “Internationale trainingszeilweek Vremdijck op de Braakman verbroedert” was de titel
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van het persbericht en werd de week positief in het nieuws gebracht. De omstandigheden waren
gunstig waarbij de hoeveelheid blauwalg in het water gelukkig onder de maximaal toegestane waarde
bleef zodat op deze bijzonder warme dagen toch gezeild kon worden.
Met 8 CWO diploma’s kan gesproken worden van een mooi resultaat en met de vele nieuwe leuke
verhalen van een zeer geslaagde zeilweek.
Een trainingsweek vergt veel organisatie en alle trainers, monitoren, assistenten en vrijwilligers
inclusief opa’s en oma’s hebben wederom fantastisch werk verricht, zowel op het water als in en rond
het clubhuis.
CWO-diplomering is belangrijk voor de ontwikkeling en professionalisering van de zeilsport. Met de
nodige inspanningen en administratieve opvolging voldoet onze vereniging opnieuw aan de CWOeisen. Het opleidingstraject vraagt veel van de instructeurs en zeilers waarbij de opleidingseisen
steekproefsgewijs gecontroleerd zijn door het CWO. Het doorzetten van de diplomeringslijn is van
cruciaal belang om te blijven voldoen aan CWO-eisen. We zijn benaderen onze leden om hieraan deel
te nemen en hopen op voldoende interesse.
Gezellig samen zijn, herinneringen ophalen kan onder het genot van goed georganiseerde catering. Bij
alle activiteiten van de wedstrijden, BBQ, kaas- en wijnavond, recepties, afsluiting zeilweek, viering
van het 55 jarig bestaan en evenementen wordt er gezorgd voor zorgvuldig gekozen
kwaliteitsproducten en voor ieder wat wils.
Met andere organisaties en verenigingen hebben we beperkte samenwerking.
Watersportvereniging Breskens heeft een aantal van onze optimist-leden ontvangen op hun
zwembadles waarbij de beginnende zeilers drijfvermogen en het kapseizen laten ervaren.
Het organiseren van een Delta-combi wedstrijd is dit jaar helaas niet gelukt doordat agenda’s
samenvielen. Het combineren met de Bobonnecup was bedoeld om de zeilertjes van de Delta-combi
een wedstrijd te laten ervaren met veel deelnemers en sterk wedstrijdelement.
De relatie met het Watersport verbond is goed en waar nodig bieden zij hulp en kennis aan. Seminars
en digitale voordrachten worden aangeboden om zowel bestuurders als zeilers te inspireren en
verbeteren maar ook om ervaringen te delen.
Met de Scouting Oostburg is overleg en wordt bekeken op welke manier we samen iets kunnen
ondernemen.
Van de Regio Deltawateren ontvangen we informatie en worden we uitgenodigd voor vergaderingen
en events. We kennen elkaar maar doordat de onderwerpen minder gerelateerd zijn aan de Braakman
wordt de relatie niet extra aangehaald.
Op het Wake Event Terneuzen, gehouden op de Braakman, mede georganiseerd door Marina Beach,
is een Vremdijck stand opgesteld om daarmee te ondersteunen in een levendige en informatief
marktpleintje.
Met de parkbeheerder en havenmeester is regelmatig overleg over het reilen en zeilen en worden de
events op het water met elkaar afgestemd.

4

Klachten over en door leden worden zorgvuldig en met respect behandeld door de voorzitter en het
bestuur. Bij problemen wordt in open gesprek, met respect voor privacy, gezocht naar duurzame
oplossingen die passen bij onze familievereniging.
Het zichtbaar uitdragen van een veilig sportklimaat is een belangrijk middel om het gesprek hierover
in vertrouwen met elkaar te voeren. In de presentatie “High-5” zijn de uitgangspunten en
verwachtingen toegelicht waarbij 2 leden zichtbaar naar voren komen als contactpersoon.
Overzicht van de verenigingswedstrijden:
De Braakman Cup Laser en Europe met 25 deelnemers is gevaren in 4 klassen: de Laser Standaard,
Laser 4.7, Laser Radiaal en Europe.
De Braakman Cup Spanker is gevaren met 14 deelnemers waarbij we 5 “gast spankers” mochten
ontvangen.
https://www.vremdijck.nl/uitslagen/2019/
Clubkampioenschap Optimist met 12 deelnemers in 31 wedstrijden waarbij slechts 4 zeilers
voldoende wedstrijden hebben gevaren voor het kampioenschap.
Clubkampioenschap Open Klasse met 13 deelnemers in 31 wedstrijden waarbij 8 zeilers voldoende
wedstrijden hebben gevaren voor het kampioenschap.
Clubkampioenschap Spanker met 9 deelnemers in 31 wedstrijden waarbij 7 zeilers voldoende
wedstrijden hebben gevaren voor het kampioenschap.
https://www.vremdijck.nl/uitslagen/clubkampioenschap/clubkampioenschap2019/
De wedstijdleiding is professioneel gekwalificeerd en de uitslagen worden nauwkeurig verwerkt
volgens de vooraf vastgestelde rekenmethode in de wedstrijdbepalingen.
Dit jaar was er een dip in het aantal jeugdzeilers en jeugdwedstrijdzeilers, welke het bestuur
vergelijkbaar acht met situaties in voorgaande decennium. We blijven sport voor de jeugd promoten
en zoeken actief naar kinderen met ouders die voor zeilen kiezen. 2019 was een vruchtbaar
wedstrijdseizoen met gemiddelde opkomst. Het consequent deelnemen aan wedstrijden is niet alleen
belangrijk voor het clubkampioenschap maar zeker voor het opdoen van zeil- en wedstrijdervaring.
Onze kampioenen zijn feestelijk gehuldigd en een aantal jonge en oudere zeilers hebben een
aanmoedigingsmedaille gekregen om ook komend jaar actief te blijven zeilen.
Het jaar is financieel positief afgesloten mede doordat er voldoende activiteiten waren en er geen
onverwachte kosten of investeringen nodig waren. Daarnaast is de bijdrage door onze sponsoren en
“leden in ruste” zeer gewaardeerd. Bijzondere prijzen voor de optimist en Spankergroep is opnieuw
welkom ontvangen. bDe bijdragen en sponsoring dragen bij aan het betaalbaar houden van onze
activiteiten en lessen.
Met enthousiaste leden en vrijwilligers hebben we het opnieuw mogelijk gemaakt dat velen hebben
kunnen leren, competities zijn aangegaan en vele mooie momenten en verhalen hebben kunnen
maken!
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Vooruitblik
Op de nieuwjaarsreceptie is het nieuwe thema “verbinden” gepresenteerd.
De eerste activiteit van 2020 vond plaats in het Industrieel Museum in Sas van Gent waar ons
bestuurslid voorzitter van is. De catering werd verzorgd door een lid en haar familie met haar
schoolvriendin om daarmee steun te vragen voor actie voor meer onderzoek naar MS en de Mont
Vent toux te beklimmen.
“Vremdijck for Nature” werd gelanceerd door bestuurslid die aansluit bij mondiaal probleem van
plastic. Met de Dopper drinkfles is een kwalitatief en duurzame actie gestart en worden nu geen
plasticflessen meer verkocht binnen de vereniging. In navolging hiervan zijn de nieuwe Vremdijck
polo’s voorzien van EU ecoloable en gemaakt van Fairtrade linnen.
Wedstrijdregels kennen is heel belangrijk om goed te presteren bij wedstrijden. In 2020 worden 12
lessen gegeven gebaseerd op de wedstrijdregels van de World Sailing. Met een interactieve
presentatie met Skype, worden specifieke situaties geanalyseerd en bevraagd. Inmiddels is het jaar al
op gang en zijn de wedstrijdregels in praktijk gebracht in de Virtual Regatta’s die 3 avonden per week
worden gehost voor onze leden en geïnteresseerden. Het nemen van een goede startpositie, tactisch
varen, vuile wind, ronden van de boeien wordt in de wedstrijdjes steeds bijgeleerd en aangescherpt.
Het bestuur wil vasthouden aan de tradities en die in de toekomst versterken door samen te blijven
zeilen in competitie en achteraf in gezelligheid napraten.
De binding van het zeilen, de vrienden en families in een gezellige vereniging is onze troef voor een
duurzame toekomst.

Thema 2020: Verbinden
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