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Korte inleiding 
Het jaar 2021 had het thema oploeven. Het thema was gekozen omdat we als vereniging in een goed 

vaarwater zitten. De koers is goed, bereiken veel, zijn competitief en dat in een goede en fijne sfeer. 

Met de term oploeven beoogden we alert te blijven voor de nieuwe ontwikkelingen en kansen die zich 

aandienen. De betrokkenheid van onze leden om samen door te stappen! 

 

Opnieuw zijn we in 2022 erin geslaagd veel activiteiten te organiseren en samen 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 93 gezinsleden waarvan het merendeel een gezinslidmaatschap met partner en 

kinderen waardoor we in totaal met 257 leden zijn inclusief 8 ereleden.   

We hebben dit jaar 4 nieuwe leden mogen ontvangen, vooral vanuit het jeugdzeilen. 4 leden hebben 

hun lidmaatschap beëindigd en we danken hen voor hun, soms jarenlange, bijdrage aan onze 

vereniging. De betrokkenheid en opkomst van de leden is gemiddeld groot waarbij de sfeer en 

samenhang bijzonder 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.  

Begin 2022 is een samenzijn georganiseerd voor onze bestuurders en hun partners als dank voor de 

aanhoudende inzet die ze tonen voor de vereniging. 

Onze penningmeester wilde zijn taken overdragen en in gesprekken met onze leden zijn 2 

enthousiaste personen naar voren gekomen. Beiden zijn meerjarig lid en hebben enthousiasme voor 

de vereniging. 

Het bestuur steunt de kandidaten en dit bekend gemaakt op de Hulde Clubkampioen en de 

nieuwjaarsreceptie en zijn in de ALV gekozen. 

We nemen dan afscheid van 2 zeer gewaardeerde bestuurders: beiden zijn heel actief en staan altijd 

klaar voor onze vereniging en terwijl ze zelf niet zeilen! Niet alleen hun jarenlange 

belangeloze bijdrage, maar ook het voorbeeld en stimulans aan hun kinderen en kleinkinderen, is heel 

gewaardeerd!!! 

Het voortzetten van jullie activiteiten is fantastisch, de club mag trots op jullie zijn. 

 

Voor specifieke onderwerpen/activiteiten maken we gebruik van WhatsApp groepen. Dit voor 

bijvoorbeeld zeillessen, monitoren, redding, klusteam, bestuur en andere. Het is wel belangrijk alert te 

zijn om steeds iedereen in de juiste groep te houden. 
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Met Manage2Sail is een actueel overzicht van inschrijvingen van wedstrijden zichtbaar, betalingen 

geautomatiseerd en de aankondiging van de wedstrijd (NOR) en wedstrijdbepalingen geplaatst. De 

uitslagen van de wedstrijden, inclusief clubkampioenschap worden accuraat weergegeven. 

 

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.  

Verwijzing naar de wet in de volgende statutenwijziging worden opgenomen.  

 

Algemene zaken 

Helaas is de motor van onze boot gestolen met de nodige schade. De verzekering keert een kleine 

helft uit en in overleg leden is nieuwe motor aangeschaft. De veiligheid en risico op herhaling van 

diefstal is punt van aandacht dat we verder moeten uitwerken.  

De relatie met eigenaar, parkmanager en havenmeester is goed en ook bij hen de zorg om veiligheid 

op het park. Praktische zaken en problemen worden steeds samen opgepakt waarbij we ons als 

vereniging gesteund voelen in de uitvoering van onze hobby. 

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.  

 

Het initiatief om leden van watersportvereniging Breskens en Vremdijck als gemeenschappelijk lid op 

activiteiten uit te wisselen werkt vanuit de zeilers en hun ouders. Afgelopen jaar hebben we zeilertjes 

ontvangen en genoten van het enthousiasme en inbreng van hun begeleiders. 

In navolging van dit initiatief hebben we de cadetklasse van onze zuiderburen ontvangen en 

lesgegeven tijdens onze wintertrainingen.  

 

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 contact maar resulteert niet in het opnieuw gastheer zijn van een 

Delta combi.  

 

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 voor het uitdragen van veilig sportklimaat toegelicht 

waarbij 2 leden zichtbaar naar voren komen als contactpersoon. 

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

https://www.vremdijck.nl/vereniging/veiligesportcultuur/
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Er geen klachten bij de contactpersonen of bestuur ingediend of besproken.  

 

Conform de richtlijnen en horecavergunning we leden met SVH sociale hygiëne en leden met 

certificaat verantwoord alcohol verstrekken. De namen en certificaten zijn verzameld op de 

googledrive van het bestuur. 

In een interview op de lokale televisie heeft de voorzitter een betoog gehouden voor zeilen, ambities 

en prestaties van onze vereniging. Jan Rubens heeft in zijn programma “Passie voor …” in een 

interview van 26 minuten gelegenheid geven om in woord en beeld onze vereniging te presenteren.  
https://www.youtube.com/watch?v=XXvH9wo1oF8 

 

Activiteiten 
Het jaar 2022 was een seizoen met veel deelnemers aan lessen, wedstrijden en de zeilweek. Onze 

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

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

vergroten. Opvolgend zijn de zeiltrainingen gestart.  

 

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. 

Een App-groep van technische mensen werkt om praktische oplossingen en onderhoud tijdig en 

vakkundig uitgevoerd te hebben. Herstelling van de bankjes, bootplaatsen, boten…  

 

De horeca, catering en zorg voor BBQ, kaas&wijn is dit jaar opnieuw fantastisch georganiseerd. De 

vrijwilligers geven steeds aandacht aan kwaliteit en hoeveelheid waarbij rekening wordt gehouden 

met specifieke diëten of eetgewoonten. Dat het clubhuis netjes wordt nagelaten en steeds schoon en 

onderhouden gereed is voor volgende activiteit geeft blijk van gezamenlijke inspanning en 

persoonlijke zorg. 

 

De vele foto’s en filmpjes van activiteiten leggen sportieve en gezellige momenten vast en worden 

vaak gepost op WhatsApp. Onze fotografen maken prachtige en kwalitatieve foto’s die we voortaan 

na de wedstrijden en evenementen op onze website plaatsen. Onze website willen we weer meer 

activeren als bron voor Instagram, Facebook en andere media. 

 

Op 10 zaterdagen zijn de zeillessen gegeven aan gemiddeld 6 à 7 optimistzeilers. De zorg voor de 

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

instructeurs en begeleiders. Voor hand en spandiensten konden we rekenen op 3 paar helpende 

handen. Om de opleidingen van 13 monitoren 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.  
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In de trainingsweek hebben 23 optimistzeilers (9 minder dan vorig jaar) en 8 Laserzeilers  (4 meer dan 

vorig jaar) deelgenomen.  De week werd geopend door de wethouder van Jeroen de Buck opnieuw 

met de openingsdans van de instructeurs.  

De media gaf aandacht aan de zeilweek met een leuk artikel in het advertentieblad en opname van 

omroep zeeland: https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/14847791/kinderen-genieten-van-zeilweek-op-de-

braakman-om-te-leren-zeilen-en-meer-zelfvertrouwen-in-jezelf-te-krijgen 

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. 

 

De uitstroom van de optimist heeft geresulteerd in doorstroom naar de ILCA wat een mooi succes is 

voor deze leuke groep zeilers. Steeds zijn er periodes van meer en minder optimist zeilers en zullen dit 

jaar extra aandacht moeten besteden aan voldoende instroom van nieuwe optimistzeilers. 

 

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.  

 

Het hele seizoen hadden we een goede deelname en met name op de Cups een groot 

deelnemersveld. Bij de laatste clubwedstrijden was de wind steeds stevig en is menig zeiler met nat 

pak terug de haven binnengekomen. 

De Braakman Cup Laser is gevaren met 17 deelnemers (8 meer dan vorig jaar) waarbij 9 van onze 

leden mooi presteerden in Laser 4.7, 13 deelnemers in Laser Standard en 12 in de Laser Radial. 

De Braakman Cup Optimist is gevaren met 45 deelnemers (14 meer dan vorig jaar) waarbij onze 5 

leden mooi presteerden in het grote en ervaren wedstrijdveld. 

De Braakman Cup Spanker is gevaren met 12 deelnemers (1 minder dan vorig jaar) waarbij we 5 “gast 

spankers” mochten ontvangen. 

Clubkampioenschap Optimist met 10 deelnemers in 6 wedstrijddagen waarbij 8 zeilers voldoende 

wedstrijden hebben gevaren voor het kampioenschap.  

Clubkampioenschap Open Klasse met 18 deelnemers in 6 wedstrijddagen waarbij 5 zeilers voldoende 

wedstrijden hebben gevaren voor het kampioenschap. 

Clubkampioenschap Spanker met 10 deelnemers in 8 wedstrijddagen 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. Helaas is dit 

jaar na de uitreiking de uitslag van de open klasse moeten worden herzien. 

 

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

Https://www.vremdijck.nl/uitslagen/clubkampioenschap/clubkampioenschap2022/ 
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Trots zijn we op onze leden die ook op andere wedstrijden varen. Bijgaand een overzicht van de bij 

ons bekende en gevaren wedstrijden: 

- 5 van onze leden namen deel aan ONK en OBK in de Ilca 6, Ilca 7, Finn en Nacra 15. 

- 8 van onze leden namen deel aan ONK Spanker met onze leden op de eerste plaats! 

- 3 van onze leden namen deel aan Europacup in de klassen Ilca 6, Ilca 7 en Nacra 15. 

- 4 van onze leden namen deel aan EK in de klassen: Nacra 15, Finn Masters en Cadet 

- 2 van onze leden namen deel aan WK in de klassen: Nacra 15 en Ilca 6 ws 

De uitslagen en omvang van deelnemersveld is te vinden op onze website:  
Https://www.vremdijck.nl/uitslagen/clubkampioenschap/clubkampioenschap2022/ 

 

Voor het derde jaar op rij wordt winterzeilen aangeboden om de meer ervaren zeilers de kans te 

geven te blijven zeilen. De Cadet 2-mansboot hebben we als gastenzeilers opgenomen in onze 

wintertraining en is goed bevallen. We danken de parkbeheerder voor zijn akkoord en aan de ouders 

om hier steeds een klein feestje van te maken!  

 

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

aan activiteiten en wedstrijden en het groot aantal boten op ons botenveld. Het positieve resultaat 

willen we steeds aanwenden voor actieve leden en jongere leden als extra stimulans voor deelname 

en aanwezigheid.  

We willen investeren in beveiliging van onze motorboten en de toekomst van onze verenging. Een 

windmeter is geplaatst bij het Braakmanwater met actuele gegevens van wind en windrichting die te 

vinden zijn op de website https://windsurfice.com/. In het clubhuis willen we een digi-bord ophangen 

waardoor naast de presentatie van de windsurfice deze gebruikt kan worden voor 

instructiedoeleinden. We overwegen opnieuw een clubboot aan te schaffen om hiermee ook niet 

ervaren zeilers de kans te geven te proeven aan zeilen. 

 

De “uitdruppelende” optimist krijgt de kans om met de Ilca-4 van de club te proeven aan deze 

klasseboot. De boot is door een 7-tal leden gebruikt om de boot te ervaren en in verschillende lessen 

gebruikt. Ook voor wedstrijden en zeilweek is deze te gebruiken. 

 

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

organiseren van wedstijden en evenementen. De “reddersgroep” is momenteel klein en vraagt de 

nodige aandacht. We reserveren een investeringsbudget voor het verbeteren van collectieve of 

individuele capaciteiten van enthousiaste leden inclusief een steunbedrag voor het behalen van het 

officieel vaarbewijs.  

Ondanks dat we 2 enthousiaste lesgevers hebben voor de lessen vaarbewijs en praktijkopleiding voor 

motorboot is hier niet op ingeschreven. Nader beraad is nodig om dit initiatief gevolg te laten krijgen.  

 

De inkomsten door sponsoring voor onder andere de zeilweek, Bobonnecup en Spankercup van zowel 

personen als bedrijven wordt met dank aanvaard. Sponsoring is en blijft belangrijk om de zeilsport 

bereikbaar en betaalbaar houden. 

 

https://windsurfice.com/
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De agenda/ kalender voor het jaar 2023 is goed gevuld met fysieke en virtuele activiteiten en op de 

website te raadplegen https://www.vremdijck.nl/kalender/ 

  

De Hulde clubkampioen met Kaas&Wijn avond is bijzonder goed bezocht heel goed georganiseerd. 

Met het bijplaatsen van buitententen en kampvuur werd comfort geboden aan het grote aantal 

deelnemers en gaf een extra sfeerbeleving. Met de vele deelnemers aan de wedstrijden waren er veel 

leden die gehuldigd konden worden. 

 

De nieuwjaarsreceptie in 2023 gehouden in het historische dorpshuis in Biervliet. In dit monument 

heeft Rinus Willemsen zijn kortfilm gepresenteerd over de afsluiting van de Braakman en de tering en 

nering uit die tijd. Met 75 leden en gasten hebben we een super evenement gehad en blijk gegeven 

aan de steun aan stichting dorpshuis Biervliet, Stichting Monumenten behoud Biervliet en VZW-

jeugdzorg. Prachtig event en trots op de betrokkenheid! 

 

Het kennen van de wedstrijd regels kan het verschil maken in een wedstrijd. Opnieuw wordt een serie 

webinars over wedstrijdregels gegeven waarbij er ook eentje specifiek over de Braakmansituaties 

gaat.  

 

Met enthousiaste leden en vrijwilligers zijn we erin geslaagd van 2022 een mooi jaar te maken. We 

hebben veel kunnen leren, vaardigheden kunnen verbeteren, competitie aangegaan en gepresteerd 

op lokaal, nationaal en mondiaal niveau. 

Vele mooie verhalen en opnieuw een top jaar voor onze vereniging! 

 

Vooruitblik 
Het afgelopen jaar is opnieuw op alle fronten een goed jaar voor onze vereniging. Onze 

familievereniging laat zich gelden op het wedstrijdveld op ons eigen en andere wateren. Kwalitatief 

organiseren en het beste geven door en voor onze leden lukt ons steeds in prettige samenwerking. 

Met trots kijk ik terug op een fantastisch jaar met een fijne sfeer, een goede opkomst, de mooie 

prestaties op club-, nationaal en internationaal niveau en de nieuwe verhalen. 

 

 

De blik naar de toekomst is belangrijk voor het duurzaam voortbestaan van onze vereniging. 

Steeds inspelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen aangrijpen om onze passie voor zeilen blijvend 

waar te maken.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vremdijck.nl/kalender/
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Het thema voor het jaar 2023 wordt: Vermenigvuldigen 

 

Vermenigvuldigen staat symbool voor een nieuw resultaat waarbij de 

 bestaande eigenschappen de basis zijn voor deze nieuwe uitkomst. 

 

  

 


