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Korte inleiding 
Het jaar 2020 had het thema verbinden. Het thema was gekozen om op verschillende manieren de 
betrokkenheid en samenhang van de vereniging,  partnerverenigingen en anderen te versterken. De 
COVID-crisis heeft hierin een bijzondere wending gegeven en de noodzaak van samen zijn, sociaal en 
competitief, extra benadrukt. Steeds zijn, binnen de strenge regels, verschillende manieren gevonden 
om samen te zijn en van onze sport te genieten. Het belang voor jongeren om elkaar te ontmoeten en 
actief te zijn is onderkend door de vereniging en daarmee zijn nog veel lessen door kunnen gaan en is 
voor het eerst in de geschiedenis van Vremdijck het winterzeilen geïntroduceerd. 
 
Bijzonder is dat het bestuur en de organiserende leden steeds hebben gekeken naar wat mogelijk was 
binnen de beperkingen. Het doel om zoveel als mogelijk, met name de jongeren, de kans te geven te 
sporten en met elkaar te zijn is steeds vooropgesteld. Met trots en dank kunnen we terugkijken op 
een veel activiteiten met leuke en positieve verhalen! 
 

Organisatie en structuur 
 
Onze vereniging heeft 89 leden waaronder een groot aantal met gezinslidmaatschap. Van 6 leden 
hebben we om verschillende leden afscheid genomen en hebben we 4 nieuwe leden ontvangen. 
De betrokkenheid en opkomst van de leden is gemiddeld groot. In de virtuele wereld hebben velen 
hun weg gevonden, helaas lukt het niet iedereen omwille van technische of persoonlijke redenen.  
 
Ons bestuur bestaat uit een gemengd gezelschap van 9 leden. Het inkrimpen is na intensief overleg 
gebeurd waarbij beslissingen werden genomen in het belang van de vereniging. Het bestuur staat 
voor open communicatie en gedragen besluitvorming in een positieve samenwerking. 
Voor specifieke onderwerpen zijn commissies samengesteld waarin steeds een bestuurslid zitting 
heeft. Met regelmatige terugkoppeling is er voldoende informatie voor bestuurlijk draagvlak, 
besluitvorming en het eventueel bijstellen van het mandaat.  
Dit jaar zijn 2 bestuurders aftredend waarvan 1 bestuurder herkiesbaar. Het aftredend bestuurslid 
heeft aangeven dat haar werk en privé niet verenigbaar bleken met haar bestuursfunctie.  

 
Het overdragen van kennis en ervaring is de aanleiding voor het bestuur om de werking van de 
vereniging voor zeilschool, commissies en andere op te schrijven en te structureren. De 
besluitvorming en sturing is onderbouwd. Het digitaliseren van aanmeldingen en inschrijvingen 
verminderd de werkdruk en past in de huidige tijd. Het virtueel vergaderen en ontmoeten, zeilles 
geven, virtuele wedstrijden is een boeiende ontdekking met mooie resultaten. Complimenten voor 
allen die hier de nek voor hebben uitgestoken om dit mogelijk te maken! 
 
De wet WBTR,  Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, bedoeld om het bestuur en toezicht te 
verbeteren, is ook van toepassing op ons bestuur. Watersport verbond geeft de nodige input en 
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parallel is hierover met een advocaat en notaris over gesproken met de nodige aanpassingen. Omdat 
de informatieverstrekking en praktische inpasbaarheid (landelijk) laat op gang is gekomen wordt 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de nodige bepalingen in het volgende huishoudelijk 
reglement van 2022 op te nemen. 
 

Activiteiten 
Afsluiten van het jaar 2019 in juni 2020 in het Braakman restaurant was met het vertrouwen dat de 
maatregelen snel zouden afzwakken. Vergaderen met 1,5m afstand was een nieuwe ervaring voor 
iedereen. Met 40 aanwezigen in het Braakman restaurant was dit een zeer mooie opkomst en hebben 
we een volwaardige en interactieve vergadering kunnen houden. Een bijzondere afsluiter was de 
presentatie van de wereldreis, die doorspekt met humor, heel goed is ontvangen! 
 
Met gezamenlijke inspanning heeft het clubhuis en het terrein met omliggend groen een grondige 
onderhoudsbeurt gekregen. De steigerdelen van Marina Beach aan de slib way, die al meermaals zijn 
aangevaren, zijn verwijderd en hebben een nieuwe plaats gekregen aan het Braakman restaurant. Ook 
hebben de boten ter plaatste een grote onderhoudsbeurt gekregen en was de uitwisseling van 
technische ervaring ter plaatse bijzonder nuttig. De Dory 13, lesboot, heeft technische problemen met 
de bodem maar is nog veilig te herstellen voor een paar jaar. Er zal uitgekeken moeten worden naar 
een vervanger met gelijke eigenschappen. Aangezien het een forse investering zal zijn, wordt komend 
jaar een financiële onderbouwing gemaakt met een plan van aanpak.  
Het uitdenken en maken van diepteboeien is met overgave gedaan en heeft geresulteerd in een 
duurzame oplossing. Dank aan de bedenkers, bouwers, boeienleggers en bovenal de sponsoring in 
materiaal en werkruimte! 
 
“Afgelopen seizoen hebben we de barbeque in het Braakman restaurant gehad, helaas het enige 
horeca-evenement. De opkomst was redelijk goed. De kwaliteit van de groenten was anders dan wat 
we gewend zijn, maar het vlees was goed. De sfeer was - mede door de Corona maatregelen - veel 
minder dan aan het clubhuis. We misten de mogelijkheid om allemaal rond te lopen en zelf de 

drankjes te halen.  Een voordeel was dat we niet zelf moesten afwassen 😉” aldus organisator 
 
Het was een kort seizoen met minder wedstrijden dan normaal. Onze organisatoren en vrijwilligers 
zijn er in geslaagd toch vele activiteiten door te laten gaan. Goed contact met toezichthouder van de 
gemeente en onze parkbeheerder gaf ons de ruimte om te organiseren. Gelukkig hebben zich geen 
besmetting voorgedaan die oorzakelijk bij ons lagen. Dank voor de zorgvuldigheid van organisatoren, 
vrijwilligers en leden, dit bereik je alleen samen. 
 
Virtuele regatta’s, clinics, Manage 2 sail, Hulde clubkampioenschap, nieuwsbrief en 
nieuwjaarsreceptie in een niet fysieke omgeving is wennen maar te overkomen. Het is zaak elkaar te 
blijven helpen en contact te nemen waar het moeilijk is om deel te nemen. Dat het ook virtueel kan is 
gebleken bij de Hulde clubkampioen waar we met een 61 deelnemers aanwezig waren om onze 
kampioenen in het zonnetje te zetten. De interactieve quiz zorgde voor de nodige hilariteit. Een 3-tal 
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nieuwsbrieven zijn uitgestuurd om elkaar op de hoogte te houden en weetjes te delen. Met een 40-tal 
leden is de nieuwjaarsreceptie, met het programma Toucan, geslaagd. We merkten wel op dat we een 
aantal personen hebben gemist. De kennismaking met de verschillende programma’s was belangrijk 
als opstap naar de ALV die dit jaar digitaal zal plaatsvinden. We hopen op voldoende opkomst en deze 
niet hoeven uit te stellen, om zo de besluitvorming, goedkeuringen en bijsturing opnieuw in maart te 
kunnen krijgen. 
 
Winterzeilen heeft voor het eerst in de geschiedenis van Vremdijck plaats gevonden en is zeer positief 
ontvangen. Dank aan de parkbeheerder voor zijn akkoord! Dit jaar is winterzeilen als proef opgezet, 
ook deels ter compensatie van de minder lessen in het seizoen. De uitwerking naar structuur, kosten 
en organisatie voor het nieuwe jaar wordt in komende periode verder uitgewerkt. 
Een gezamenlijke inkoop van regels voor wedstrijdzeilen en regelwijzer Henk Plaatje is de stimulans 
om kennis bij te houden en te versterken omdat we weten dat de kennis van regels het verschil maakt 
in wedstrijden.  
De vele foto’s en filmpjes van activiteiten leggen sportieve en gezellige momenten vast. Inmiddels 
hebben we een paar vaardige fotograven die de beelden op onze site willen delen en is een actiepunt 
voor komend jaar. 

 
Op de 5 zaterdagen zijn de zeillessen gegeven aan 20 optimistzeilers. De zorg voor de 
opleidingstrajecten volgens CWO-eisen zijn niet te onderschatten en vragen het nodige van onze 
trainers en begeleiders. Om de opleidingen van 10 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 te stimuleren ook aan wedstrijden van andere verenigingen deel te nemen. 
Mogelijks vormt zich komend jaar een groepje van Optimistzeilers die gezamenlijk ook aan de Delta-
combi wedstrijden zal gaan deelnemen. Bijzonder was zeker de laatste zaterdag die gevierd werd door 
als heuse piraten het water op te gaan.  
 
Aan wedstrijden van ander verenigingen en ook NK’s, EK’s en WK’s werd deelgenomen door onze 
leden. Op het NK Spanker was Vremdijck goed vertegenwoordig met 5 boten in een veld van 31 
deelnemers. Met de Splash en Laser zijn ook aan diverse nationale en internationale wedstrijden 
deelgenomen. Met name onder meer de resultaten van Ron met de laser, Sigurd op Belgisch 
kampioenschap Finn, Brecht  Belgisch en Europees kampioenschap, en Emily  Belgisch  
Kampioenschap Catamaran geeft ons alle reden om trots op te zijn. 
 
De overdracht clubhuis, door het einde van de erfpacht, is effectief na het passeren van de akte. De 
afhandeling en afrekening is, na veel uitstel door de eigenaar, correct gebeurd. We danken onze 
commissie “einde erfpacht” die zich intensief en positief als gesprekspartner heeft opgesteld en 
daarmee een goed resultaat heeft kunnen bereiken. De waarde van het clubhuis is apart geplaatst op 
de spaarrekening als “investeringsreservering” waar het bedrag van het vervallen van erfpacht en 
huur grasveld als jaarlijkse vaste bijdrage wordt bijgestort. Het is 10% van de waarde en daarmee 
symbolisch rendement op het werk en inspanning van onze leden die destijds het clubhuis hebben 
gebouwd.  



 
 
 

5 
 

De ontwikkeling van het park is actueel en er is een verkennend gesprek met de parkbeheerder 
geweest. De uitnodiging om gesprekspartner te zijn bij herlocatie van onze vereniging hebben we heel 
positief ontvangen. We gaan een commissie samenstellen die de taak heeft om in eerste instantie, los 
van een locatie, de noden en uitgangspunten voor het functioneren van onze verenigingsactiviteiten 
in kaart te brengen en de mogelijkheden van financiering en ander inzichtelijk te maken. We plannen 
om medio juli dit jaar concrete voorstellen en varianten te hebben om goed voorbereid te zijn als de 
plannen, waarin wij als vereniging in worden opgenomen, starten. 
 
In de trainingsweek hebben 21 optimistzeilers en 11 Splash / Laserzeilers deelgenomen.  De week 
werd geopend door de wethouder van sport dhr. Van Hulle opnieuw met de openingsdans van de 
instructeurs. De omstandigheden waren, goed, mooie weer (niet te warm) met heel de week een 
goed windje. Met nieuwe CWO diploma’s kan gesproken worden van een mooi resultaat en samen 
met de vele nieuwe leuke verhalen, 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. Het 
opleidingstraject vraagt veel van de instructeurs en zeilers waarbij de opleidingseisen 
steekproefsgewijs gecontroleerd worden door het CWO. Het doorzetten van de diplomeringslijn is van 
cruciaal belang om te blijven voldoen aan CWO-eisen. De nieuwe ontwikkelingen met het 
Watersportverbond en digitaal paspoort worden opgevolgd en opgenomen om steeds te voldoen aan 
actuele en toekomstige eisen. 
 
Met andere organisaties en verenigingen hebben we beperkte samenwerking. De doelstelling om te 
verbinden is helaas niet goed tot stand gekomen.  
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 en ervaringen te delen. 
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. 
Met de parkbeheerder en havenmeester is regelmatig overleg over het reilen en zeilen en worden de 
events op het water met elkaar afgestemd. 
 
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. 
De klachten van te hard varen door niet-leden op het water zijn bekend. 2 incidenten, gelukkig zonder 
verwondingen, zijn gemeld. 1 incident is bij de politie gemeld en het onderwerp is besproken met de 
parkbeheerder. Het blijft belangrijk om overtredingen te blijven melden aan de parkbeheerder, de 
politie en/of ons bestuur. 
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Twee bijzondere situaties over niet correct respectvol handelen zijn behandeld afgelopen jaar 
behandeld en tot bestuurlijk besluiten gebracht. Omwille van privacy worden geen verdere melding of 
details gegeven.  
We herhalen dat klachten over en door leden 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. 
 
Overzicht van de verenigingswedstrijden: 
De Braakman Cup Laser en Europe en de Bobonne cup zijn niet doorgegaan. 
De Braakman Cup Spanker is gevaren met 14 deelnemers waarbij we 6 “gast spankers” mochten 

ontvangen. 
https://www.vremdijck.nl/uitslagen/2020/ 
Clubkampioenschap Optimist met 11 deelnemers in 4 wedstrijden waarbij 8 zeilers voldoende 

wedstrijden hebben gevaren voor het kampioenschap.  
Clubkampioenschap Open Klasse met 11 deelnemers in 3 wedstrijden waarbij geen zeiler voldoende 

wedstrijden heeeft gevaren voor het kampioenschap. 
Clubkampioenschap Spanker met 11 deelnemers in 4 wedstrijden waarbij 7 zeilers voldoende 

wedstrijden hebben gevaren voor het kampioenschap. 
Kahoot kennisquiz met 31 deelnemers met een gemiddelde score van 5.1 op 11 bleek uitdagend en 

waarbij de winnaar niet alleen snel was maar ook 8 juiste antwoorden gaf had. 
https://www.vremdijck.nl/uitslagen/clubkampioenschap/clubkampioenschap2020/ 
De wedstijdleiding is professioneel gekwalificeerd en de uitslagen worden nauwkeurig verwerkt 
volgens de vooraf vastgestelde rekenmethode in de wedstrijdbepalingen.  
Dit jaar was er een niet representatief jaar voor deelnames aan de wedstrijden. Het aantal 
wedstrijden en aantal deelnemers was minder dan voorgaande jaren.  
We blijven sport voor de jeugd promoten en zoeken actief naar kinderen met ouders die voor zeilen 
kiezen. 2020 was, binnen de beperkingen, een goed zeilseizoen. Het introduceren van het 
winterzeilen voor de kinderen is een mooie toevoeging gebleken met veel enthousiaste reacties. 
 
Het jaar is financieel met een klein positief resultaat afgesloten. Er is geen aanvraag gedaan voor 
compensatie omdat de drempelwaarde veel hoger lag dan onze vaste kosten. Er waren minder 
inkomsten door minder activiteiten en inschrijfgelden. Meer kosten door onder andere de diefstal van 
motor, extra onderhoud van boten, herstellen van achterstallige betaling van drinkwater. Meer 
inkomsten door sponsoring en minder uitgaven aan opstalverzekering en andere brachten de balans. 
We zijn trots op sponsoring om het zeilen bereikbaar en betaalbaar te houden. 
 
De agenda voor het jaar 2021 is goed gevuld met fysieke en virtuele activiteiten. 
Nieuw zijn de lessen vaarbewijs en praktijkopleiding met als doel monitoren en rescue beter op te 
leiden in benodigde vaardigheden. De voorbereiding voor de trainingsweek zijn in volle gang met 
opnieuw een officieel karakter voor de opening. Nieuw is het onderzoeken naar het ondersteunen van 
maatschappelijk doel voor kansarme kinderen. De sponsoring zal dit jaar opnieuw nodig zijn en met 
een aantal zeer enthousiaste leden is er vertrouwen dat hieruit voldoende middelen zullen komen. 
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Met enthousiaste leden en vrijwilligers zijn we er in geslaagd een mooi jaar af te sluiten. Ondanks de 
vele beperkingen hebben velen kunnen leren, competitie aangegaan en samen mooie momenten en 
verhalen kunnen maken! 

 

Vooruitblik 
In onze virtuele nieuwjaarsreceptie is de wendbaarheid van ons bestuur en onze leden genoemd. In 
het  Engels vertaald agile is daarmee het thema voor 2021:  wendbaarheid.  
Komend jaar zal worden beïnvloed door de COVID-19 maatregelen, en opnieuw zullen we, binnen de 
regels, organiseren en samen zijn waar het kan. Een sterke focus op activiteiten voor onze jongeren  is 
belangrijk zodat zij zoveel als mogelijk “buiten de deur” kunnen om hun sociale contacten aan te halen 
en van elkaar te leren. 
 
Het bestuur wil vasthouden aan de tradities en pakt de nieuwe digitale ontwikkelingen voortvarend 
op. Het komend jaar zien we met vertrouwen tegemoet en zullen wendbaar zijn om er opnieuw een 
goed, sportief, gezond en gezellig zeilseizoen van te maken. 
 
 

 

Thema 2021:  Wendbaarheid 


