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Korte inleiding 
Het jaar 2021 had het thema wendbaarheid. Het thema was gekozen om de getoonde wendbaarheid 

in het organiseren, betrokken blijven en zeilen als het mogelijk was, te benadrukken. De vele positieve 

reacties, mooie verhalen, prestaties op verschillende nationale en internationale wedstrijden geven 

aan dat we als vereniging in vorm zijn! 

 

Opnieuw zijn we erin geslaagd veel activiteiten te organiseren en waar nodig gezamenlijk de handen 

uit te mouwen te steken. De spirit om met en voor elkaar, in gezelligheid onze competitieve sport 

mogelijk te maken is, TOP.  

Met trots en dank kunnen we terugkijken op een veel activiteiten met leuke en positieve verhalen! 

 

Organisatie en structuur 
 

Onze vereniging heeft 91 leden waarvan het  merendeel een gezinslidmaatschap met partner en 

kinderen. We hebben dit jaar 9 nieuwe leden mogen ontvangen, vooral vanuit het jeugdzeilen.  

7 leden hebben hun lidmaatschap beëindigd en we danken hen voor hun, soms jarenlange, bijdrage 

aan onze vereniging. Het totaal aantal leden inclusief partner en kind-leden komt uit op 229. 

De betrokkenheid en opkomst van de leden is gemiddeld groot waarbij de sfeer en samenhang goed 

is.  

 

Ons bestuur bestaat uit 9 leden met verschillende leeftijden, achtergronden, ervaringen en interesses. 

Open gesprekken, discussies op inhoud en fijne samenwerking kenmerken onze vergaderstijl.  

Ons gewaardeerd lid en bestuurder Tonny Jansen is juli vorig jaar overleden. Hij zorgde jarenlang voor 

het technisch onderhoud van onze boten en ons clubhuis. Een solist en specialist in zijn werk en 

steeds verbindend met zijn hulp en humor. Om erkenning te geven aan zijn jarenlange verdienstelijke 

bijdrage wordt Tonny postuum tot erelid van onze vereniging benoemd.  

Conform het bestuursrooster zijn vijf bestuursleden aftredend. Allen zijn herkiesbaar waarbij de 

voorzitter door de algemene vergadering wordt herkozen.  

Het bestuur heeft een nieuw bestuurslid voorgedragen en door ALV gekozen. Ze is meerjarig lid en 

wordt omwille van haar enthousiasme voor de vereniging, haar bestuurlijke ervaring en open fijne 

communicatie als een verrijking van ons bestuur gezien. 

 

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.  

 

Met het opschrijven, digitaliseren en automatiseren van de werking van zeillessen, zeilweek, 

inschrijvingen, betalingen en andere wordt kennis en ervaring geborgd.  

Het is belangrijk om gewogen te sturen en beslissingen over de toekomst van de vereniging te nemen.  
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De introductie van Manage2Sail voor inschrijvingen van wedstrijden is een grote kwaliteitsslag en 

efficientie van de administratief.  Een actueel overzicht van inschrijvingen is zichtbaar, betalingen zijn 

geautomatiseerd en de aankondiging van de wedstrijd (NOR) en wedstrijdbepalingen worden hierop 

geplaatst. De uitslagen van de wedstrijden, inclusief clubkampioenschap worden accuraat 

weergegeven. 

Het aansluiten bij nationaal en internationaal gebruikte platformen is positief en heeft zijn nut 

afgelopen jaar steeds bewezen. 

 

De wet WBTR,  Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is sinds 1 juli 2021 van kracht. In lijn met de 

wet blijven we belangeloos besturen, houden we een open en verantwoord financieel beheer. 

Ondanks dat we een kleine vereniging zijn met kleine belangen is er aandacht voor het voorkomen 

van zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten van bestuurders. 

Conform het advies van watersportverbond en bijkomende consultatie zal verwijzing naar de wet in 

de volgende statutenwijziging worden opgenomen.  

 

Activiteiten 
Het jaar 2021 was bijna een volledig seizoen met veel deelnemers aan lessen, wedstrijden en de 

zeilweek. Onze organisatoren en vrijwilligers zijn er steeds in geslaagd de activiteiten goed te 

organiseren binnen de geldende maatregelen.  

Het nieuwe seizoen is gestart met de Webinars wedstrijdregels om de kennis van de regels te 

vergroten. Opvolgend zijn de zeiltrainingen gestart en ook de praktijkopleiding voor motorboten.  

 

Met gezamenlijke inspanning heeft het clubhuis en het terrein met omliggend groen een grondige 

onderhoudsbeurt gekregen en gecombineerd met het plaatsen van het tentzeil boven ons terras. 

De Dory 13, lesboot, is volledig hersteld door wijlen Tony, waardoor deze weer voor een aantal jaren 

veilig te gebruiken is. 

Een verstopping in het riool is met vereende verenigingskracht opgelost door graven en deels 

vernieuwen. Een App-groep van technische mensen wordt gevormd om zo praktische oplossingen en 

onderhoud tijdig en vakkundig uitgevoerd te hebben. 

 

Bij de Spankercup waren de mogelijkheden voor de BBQ te beperkend en is een alternatief geboden in 

het Braakman restaurant. De tweede BBQ is wel georganiseerd kunnen worden en is goed ontvangen. 

Dat rekening gehouden wordt met verschillende voorkeuren en diëten is onderdeel van de goede 

zorgen van ons horeca team! 

 

De Bobonnecup werd gevaren met 31 deelnemers waarvan 8 eigen leden, de laser wedstrijd met 34 

deelnemers waarvan 7 eigen leden en de Spankercup met 13 deelnemers waarvan 7 eigen leden.  

In navolging van de primeur van het winterzeilen vorig jaar, wordt deze ook dit jaar opnieuw gegeven 

om de jonge meer ervaren zeilers actief op te leiden. Dank aan de parkbeheerder voor zijn akkoord en 

aan de ouders om hier steeds een klein feestje van te maken!  
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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 fotografen die de beelden delen op de verschillende digitale 

platformen. Het plaatsen of verwijzen naar deze beelden op onze website is een openstaande actie. 

 
Op 10 zaterdagen zijn de zeillessen gegeven aan gemiddeld 20 optimistzeilers. De zorg voor de 

opleidingstrajecten volgens CWO-eisen is niet te onderschatten en vragen het nodige van onze 

instructeurs 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. Dit jaar is heeft een mooi groepje Optimistzeilers deelgenomen aan de Delta-combi 

wedstrijden en aantal ander wedstrijden van andere verenigingen.  

 

Aan wedstrijden van ander verenigingen en ook NK’s, EK’s en WK’s werd deelgenomen door onze 

leden. Ron WK ILCA7 Grand Master, Sigurd WK Finn Master, Brecht WK ILCA 4 en EK ILCA 4 en Emily 

WK Nacra 15 en EK Nacra 15. 

Abel heeft een 4e plaats gehaald op de landelijke combi benjamin en op het ONK Spanker hebben 

onze  Jan, Jan, Chris, Delphine, Paul en Veronique mooie prestaties neergezet. 

 

De ontwikkeling of doorverkopen van het park “Marina Beach” blijven buiten ons gezichtsveld en zijn 

nog niet concreet. Met de huidige eigenaar hebben we goed contact en we worden regelmatig op de 

hoogte gebracht van de ontwikkelingen. Een commissie is samengesteld die de noden en 

uitgangspunten voor het functioneren van onze verenigingsactiviteiten in kaart zal brengen inclusief 

de mogelijkheden van de financiering. De commissie heeft de nodige input gegeven en zal deze 

bundelen tot een leesbaar boekje om voorbereid te zijn bij toekomstige gesprekken.  

 

In de trainingsweek hebben 32 optimistzeilers en 4 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 met heel de week een goed windje. Met 

veel 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 instructeurs, 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 om steeds te voldoen aan actuele en 

toekomstige eisen. 
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Met de watersportvereniging Breskens is bestuurlijk gesproken over hoe we elkaar kunnen 

versterken. De watersportvereniging Breskens promoot plezier in zeilen en watersport voor jongeren 

als opstap naar het zeilen op een jacht waar onze vereniging het wedstrijdzeilen, opleiding en 

kwalificaties promoot. Door laagdrempelig uitwisseling van monitoren en jeugdzeilers mogelijk te 

maken kunnen we elkaar leren kennen wordt het aanbod van activiteiten en aantal deelnemers 

groter.  

De relatie met het Watersportverbond 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 

Braakmankreek  wordt de relatie niet extra aangehaald. 

Met de Delta combi hebben we bestuurlijk contact maar resulteert nog niet in het opnieuw gastheer 

zijn van een Delta combi. Met een enthousiaste groep optimisten die mogelijks veel Delta combi 

wedstrijden gaan varen houden we de optie om een Delta combi te organiseren steeds open. 

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 presentatie is te vinden op onze website https://www.vremdijck.nl/vereniging/veiligesportcultuur/ 

Dit jaar zijn er geen klachten bij de contactpersonen of bestuur ingediend of besproken. 

We herhalen dat klachten over en door leden zorgvuldig en met respect behandeld worden door de 

voorzitter en het bestuur om in open gesprek te zoeken naar duurzame oplossingen die passen bij 

onze familievereniging. 

 

In lijn met de richtlijnen en horecavergunning hebben 3 leden de SVH sociale hygiëne examen positief 

afgelegd en hebben meerdere leden het certificaat verantwoord alcohol verstrekken gehaald. De 

namen en certificaten zijn verzameld op de google drive van het bestuur. 

 

Door de maatregelen omwille van COVID konden in het begin van het zeilseizoen niet alle wedstrijden 

worden gevaren. Steeds als het kon zijn wedstrijden georganiseerd en over de hele lijn met grote 

deelname. 

De Braakman Cup Laser is gevaren met 9 deelnemers in Laser 4.7, 13 deelnemers in Laser Standard en 

12 in de Laser Radial. 

De Braakman Cup Optimist is gevaren met 31 deelnemers waarbij onze leden mooi presteerden in het 

grote en ervaren wedstrijdveld. 

De Braakman Cup Spanker is gevaren met 13 deelnemers waarbij we 6 “gast spankers” mochten 

ontvangen. 

Clubkampioenschap Optimist met 14 deelnemers in 5 wedstrijden waarbij 8 zeilers voldoende 

wedstrijden hebben gevaren voor het kampioenschap.  

https://www.vremdijck.nl/vereniging/veiligesportcultuur/
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Clubkampioenschap Open Klasse met 13 deelnemers in 4 wedstrijden waarbij 2 zeilers voldoende 

wedstrijden hebben gevaren voor het kampioenschap. 

Clubkampioenschap Spanker met 9 deelnemers in 6 wedstrijden waarbij 7 zeilers voldoende 

wedstrijden hebben gevaren voor het kampioenschap. 

De wedstijdleiding is professioneel gekwalificeerd en de uitslagen worden nauwkeurig verwerkt in 

Manage2sail volgens de vooraf vastgestelde rekenmethode in de wedstrijdbepalingen.  

 

Alle uitslagen zijn terug te zien op manage2sail met onderstaande link: 

https://manage2sail.com/nl-NL/Club/Detail/5245ee3a-7e3b-46e2-a448-207ad7a7fbc3?year=2021  

en uiteraard ook op onze website! 

 

Het jaar is financieel met een positief resultaat afgesloten. Dit komt enerzijds door de grote deelname 

aan activiteiten en wedstrijden, anderzijds dat we dit jaar geen onvoorziene onkosten hebben gehad. 

Het positieve resultaat gaan we investeren voor een meer duurzame vereniging.  

De “uitdruppelende” Optimist willen we kennis laten maken met Laserzeilen door een paar boten ter 

beschikking te stellen. Het geeft de zeiler de kans dit boottype te ervaren en bewust te kiezen om 

deze vervolgens zelf aan te schaffen.  

De redding, “rescue”, is een zeer gewaardeerde tak van sport die van groot belang is bij het 

organiseren van wedstijden en evenementen.  

We reserveren een investeringsbudget voor het verbeteren van  collectieve of individuele capaciteiten 

van enthousiaste leden om jonge zeilers te houden en een extra stimulans te geven aan veiligheid op 

en rond het water.  

 

De inkomsten door sponsoring waren dit jaar minder dan na de piek van vorig jaar.  

Sponsoring is en blijft belangrijk om de zeilsport bereikbaar en betaalbaar houden. 

 

De agenda voor het jaar 2021 is goed gevuld met fysieke en virtuele activiteiten. Het collectief 

aanschaffen van de boekjes voor wedstrijdregels 2021-2024 en regelschrift van Henk Plaatje 

ondersteunen een nieuwe serie webinars voor wedstrijdregels met een laatste specifiek gericht op de 

leiding van een wedstrijd.  

De lessen vaarbewijs en praktijkopleiding voor motorboot worden opnieuw aangeboden en hebben 

als doel monitoren en “rescue” beter op te leiden in de benodigde vaardigheden.  

Hetzelfde team doet, in navolging van het succes van afgelopen jaar, de voorbereiding voor de 

trainingsweek met opnieuw een officieel karakter voor de opening.  

 

Het afsluiten van het jaar 2021 met Hulde clubkampioen hebben we omwille van de maatregelen 

doorgeschoven naar 2022 gecombineerd met de nieuwjaarsreceptie. Deze hebben we georganiseerd 

op een interessante locatie die ook voor boeiend was voor onze jongere leden. Het Portaal van 

Vlaanderen gaf een zeer uitgebreide toelichting en rondleiding over de bouw van de nieuwe sluizen in 

Terneuzen. Dat dit waterkunstwerk van wereldformaat is, vergelijkbaar met die van Panama, is zeker 

te vernoemen. Met een grote opkomst en gezellige sfeer hebben we de kampioenen gehuldigd en 

getoast op het nieuwe zeilseizoen. 

 

https://manage2sail.com/nl-NL/Club/Detail/5245ee3a-7e3b-46e2-a448-207ad7a7fbc3?year=2021
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Met enthousiaste leden en vrijwilligers zijn we er in geslaagd een mooi jaar af te sluiten. We hebben 

veel kunnen leren, vaardigheden kunnen verbeteren, competitie aangegaan en samen mooie 

momenten en verhalen kunnen maken! 

 

Vooruitblik 
Het thema voor het jaar 2022 wordt: Oploeven.  

In een periode van beperking in het uitoefenen van onze gemeenschappelijke hobby is gebleken dat 

we steeds sterk verbonden zijn gebleven. Met het vinden van alternatieven zijn we stevig doorgestapt 

en hebben we samen veel positieve resultaten mogen boeken in lijn van het doel van onze vereniging.  

De fijne sfeer, de goede opkomst, de mooie prestaties op club, nationaal en internationaal niveau en 

de nieuwe verhalen houden we vast en gaan komend jaar investeren in de duurzaamheid van onze 

vereniging! 

 

 

Oploeven als symbool om een goede koers aan te scherpen voor het beste resultaat. 

 

  
 

 


