
 

 

Verslag ALV najaar 2021 
Datum: vrijdag 19 november 2021 

Locatie: Online 

Aanwezig: 

Anet van den Berk, Carla Auer, Nicole Barendse, Philip Beekman, Kees Bink, Reineke Blok, Floris 
Boele, Theo Bouwman, Wim Braun, Arjen de Bruin, Hans Cheung, Carel Dijkmans, Mieke 
Dijkmans-Noel,  Thomas van de Elzakker, Sander van Eijkern, Erik van Genuchten, Mariëlle de 
Groot, Ino de Gijsel, Giel Hansen, Ruud Heezemans, Petra de Jong, Hans Kampers, Silvester 
Kivits, Johan Kleene, Arend-Jan Klinkhamer, Johan Kortas, Caspar de Lange, Henk Ligthart, Mathy 
Meulendijks, Moniek Mol, Harry Olie, Corrie van Oort, Angse Ouerhand, Manfred Paradiek, 
Manuela Paradiek, Peter Peeters, Carla Peeters-Veenstra, Peter Plantinga, Barry Pollen, Hans van 
Reenen, Mariëtte Roozeveld van der Ven, Aitkse Ruben, Marja Snoeijen, Piet Schrijver, 
Annemieke Stallaert, Erwin, Strijbosch, Michel Sijmonsma, Bauke Sijtsma, Charles Thomas, 
Willem Triki, Ben Visser, Max van Vriesland, Harm Uuldriks, Bertan van der Wiel 

Afwezig met kennisgeving: 

Marcel de Groot, Maarten Roks, Maarten Schouten, Irene Swinkels, Marc Swinkels, Joost van de 
Velden, Jannes de Vries 

 

8. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen online van harte welkom. Helaas 
vandaag wederom een online bijeenkomst. Gelukkig hebben we afgelopen jaar een geweldig 
lustrum gehad. Marja dankt de commissieleden Hans, Manuela, Arjen en Mathy voor de 
organisatie en een presentje komt per post naar je toe. 

Aan de agenda is het punt ‘communicatie’ toegevoegd. 

Ino de Gijsel en Thomas van de Elzakker stellen zichzelf voor als nieuw lid. 

 

2. Verslag ALV voorjaar 2021 

Hans van Reenen geeft aan dat zijn naam verkeerd gespeld is. Het verslag van de voorjaarsALV 
2021 wordt vastgesteld. 

Voor de actielijst: de bijdrage aan Nautin evalueren (actie: bestuur) 



 

3. Bestuurszaken 

Ledenbestand 

Marja Snoeijen licht de ledenontwikkeling toe. Opvallend is het aantal leden dat al jaren lid is. 
Dat is echt een drijver van PZV. Afgelopen jaar zien we steeds vaker dat deze mensen vanwege 
hun leeftijd of gezondheidsredenen hun lidmaatschap opzeggen. 

Harrie Olie vraag of er bij deze groep mensen zitten die overleden zijn. Dat is niet het geval. 

Harm Uuldriks wil weten hoe de toestroom van nieuwe leden er uit ziet. Mariëlle legt uit dat er 
grofweg twee categorieën zijn: (1) mijn vrouw zeilt niet en ik wil graag zeilen en vind PZV daar 
een geschikte oplossing voor en (2) ik heb een zeilboot gekocht, ik kan al zeilen en wil graag de 
zee op. 

Hans van Reenen vraagt of de ledenmutaties weer in Zeezeilen genoemd kunnen worden. Dat 
wordt opgepakt (actie: Mariëlle). 

Petra de Jong vraagt hoeveel leden we hebben op dit moment? PZV heeft op dit moment 229 
leden. 

Update tochtplan 

Veel van het tochtplan is in gang gezet. Marja Snoeijen praat de ALV bij over de stand van zaken. 

De volgende personen melden zich tijdens de vergadering aan als buddy’s: Arend-Jan 
Klinkhamer, Erik van Genuchten, Ruud Heezemans en Harry Olie. 

 

4. Financiën 

Begroting 2022 

Giel Hansen presenteert de begroting over 2022.  

• Harry Olie vraagt of er respons is gekomen op de tijdschriften die naar de havens worden 
gestuurd. Annemieke Stallaert geeft aan dat ze snel weg zijn en regelmatig mensen 
spreekt die het tijdschrift gelezen hebben. Dat wordt door anderen bevestigd: ze zijn snel 
weg in de jachthavens. 

• Harm Uuldriks geeft aan dat het handig zou zijn om een soort lead te geven aan mensen 
die interesse hebben. Annemieke Stallaert legt uit dat er in iedere Zeezeilen een 
brochure zit. Daarnaast wil ze graag met het bestuur in gesprek om te kijken of dat ook 
op een andere manier kan (vb. visitekaartjes). 

• Hans van Reenen geeft aan dat de drukkosten enorm teruggebracht zijn en dat we 
inmiddels voor dezelfde kosten twee keer zo veel exemplaren laten drukken. 

• Mariëlle de Groot geven aan dat er leden komen die het tijdschrift hebben gelezen. 
Daarnaast komt een deel binnen via internet en vooral social media. Daar zouden we nog 
meer aandacht aan kunnen besteden. 



• Ruud Heezemans vraagt wanneer we de volgende uitgave van Zeezeilen kunnen 
verwachten. Annemieke Stallaert vertelt dat er weer een hele mooie Zeezeilen in de 
maak is en stuurt op voor de kerstvakantie. Het is makkelijker om stukken te verzamelen 
als we elkaar live kunnen zien.  Daarom dit jaar 2 nummers. 

 

5. Activiteiten  

Sander van Eijkern blikt terug op de activiteiten van 2021 en kijkt vooruit naar de activiteiten van 
2022.  

• De pubquiz wordt gemist in het overzicht. De terugblik is tot de voorjaarsALV en daarom 
zit de pubquiz er niet bij. 

• Barry Pollen wil de activiteit van 17 maart organiseren ‘Wat nu schipper na uitval 
electronica’. 

• We zoeken nog een projectleider voor de workshop ‘Lijnen vs dekbeslag’ van 8 april.  
• Ruud Heezemans werkt nog aan de Excursie verkeerscentrale in Dordrecht, al heeft 

Rijkswaterstaat in verband met de coronamaatregelen nog weinig zin in. Hij blijft 
volhouden? 

• Harry Olie vraagt wat een kennismakingsweekend is en of dit gelijk is aan het 
klusweekend. Sander van Eijkern bevestigt dit. 

• Mathy Meulendijk heeft zich ingeschreven voor het klusweekend in het najaar en hier 
niets van gehoord. Sander van Eijkern legt uit dat onze oude website niet geschikt was 
om de planning te faciliteren.  

• Daarnaast wil Mathy weten waarom de inslingertocht ingedeeld is in een noord- en 
zuidtocht is opgedeeld en of hij zich nu voor twee tochten moet inschrijven? Sander van 
Eijkern kijkt het na. 

Er is een vacature voor activiteitencommissaris vanaf de voorjaarsALV. Geïnteresseerden kunnen 
zich melden bij het bestuur. 

 

6. Communicatie 

Johan Kleene laat ons de nieuwe website van PZV zien die net live is. Charles Thomas licht toe 
dat er voor gekozen is om niet een 100% werkende website te lanceren. De basis staat en hij 
roept iedereen op om de opmerkingen door te geven via de eerste pagina van de website, zodat 
dit verwerkt kan worden. 

Leden kunnen via ‘wachtwoord vergeten’ een nieuw wachtwoord aanvragen en toegang krijgen 
tot het besloten deel van de website. De oude wachtwoorden worden aangepast vanwege de 
beveiliging. 

Harry Olie merkt op dat er een korte omschrijving van de vereniging handig is. Johan geeft aan 
dat de website 1-op-1 is overgenomen van de oude website en dat het de taak de van de 
webredactie is om naar de teksten te kijken. 



Barry Pollen vraagt of er iets met de vindbaarheid is gedaan. Er is nog niet gekeken naar SEO, 
maar op de achtergrond in de techniek is hier wel rekening mee gehouden.  

Verder is de website ook goed leesbaar voor mobiel en gecheckt op contrasten voor 
slechtzienden. 

Annemieke Stallaert vraagt of voor de foto’s een opt-out gebruikt kan worden in plaats van een 
opt-in, omdat de redactie van Zeezeilen anders iedere keer de hele ledenlijst moet checken om 
te kijken of de foto’s gebruikt mogen worden. Dit is destijds ook besloten in de ALV. 

Charles Thomas geeft aan dat Chiel de Jong en Bauke Sijtsma gaan de commissie verlaten. Er zijn 
daarom drie vacatures: 

• Een tweede beheerder voor de website (samen met Johan) 
• Webredacteur 
• Redacteur  

Marja en Annemieke danken Theo Bouwman, Chiel de Jong en Bauke Sijtsma alvast via de online 
route en hier wordt tijdens een live evenement nog aandacht aan besteed. 

 

7. Aanmoedigingsprijs 

De aanmoedigingsprijs 2021 is voor Erwin Strijbosch.  

De toelichting is als bijlage (bijlage 1) bijgevoegd. 

 

8. Navigator’s Trophy 

De Navigator’s Trophy wordt toegekend aan Annemieke Stallaert.   

In bijlage 2 is de toelichting van het bestuur bijgevoegd. 

 

9. Rondvraag en sluiting 

Philip Beekman heeft een initiatief voor de gezamenlijke inkoop van oliedoekjes. Geïnteresseerden 
kunnen zich melden. 

Ino de Gijsel wil graag op projectmatige basis een bijdrage leveren aan PZV zoals over ‘Varen doe je 
samen’ waar hij lid is. 

Philip Beekman ligt zijn 2800 reacties binnengekomen op de inspraakprocedure over het 
onderwatertoilet. Overwegend afwijzend. Dit onderwerp blijft om aandacht vragen, omdat het 
voorstel wat er lag onwerkbaar was.  
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5. Activiteiten: Vooruitblik
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Bijlage 2: Aanmoedigingsprijs 

Het doel van de aanmoedigingsprijs is het stimuleren van de nautische ontwikkeling van de 

individuele leden. In aanmerking komen leden die in de afgelopen paar jaar een opvallende 

ontwikkeling op nautisch gebied hebben doorgemaakt. Leden die de aanmoedigingsprijs 

ontvangen zijn een voorbeeld van hoe je in de PZV je persoonlijke nautische vaardigheden 

kunt ontwikkelen. Nieuwe leden kunnen deze voorbeelden gebruiken om hun eigen weg 

binnen de vereniging te vinden. 

 
Onze vereniging bestaat uit vogels van diverse pluimage. Er zijn schippers en opstappers, oude 
zeerotten en zeuntjes, mannen en vrouwen, actieven en minder actieven. De oude rotten hoeven 
zich niet meer te bewijzen. Lees er de oude nummers van ZeeZeilen maar eens op na. Zij zijn onze 
vuurtorens: de bakens die ons bij nacht en ontij de weg wijzen. Maar regelmatig zijn er ook nieuwe 
leden die zich op een of andere manier onderscheiden. Ze nemen initiatief, organiseren iets, of 
nemen andere leden op sleeptouw. De aanmoedigingsprijs bestaat sinds 2002. Vorig jaar hebben we 
deze aan Sander Toonen en Henriette Raudszus van de Arin Arin uitgereikt. Een groot aantal anderen 
gingen hen voor.  
 
De aanmoedigingsprijs 2021 gaat naar iemand die nog maar kort lid is, pas sinds dit voorjaar. Na een 
oproep in de ALV, zijn eerste online PZV bijeenkomst, melde hij zich meteen aan als lid van de 
redactie van Zeezeilen. We hebben het natuurlijk over Erwin Strijbosch. 

• Ooit begonnen bij de marine; 
• Daarna software engineer, wiskunde leraar, schooldirecteur in den Bosch, en 

onderwijs begeleider in Noorwegen; 
• In de tijd in den Bosch kocht hij een oude Kievit die na korte tijd volledig aangetast 

bleek te zijn door osmose. Deze boot heeft een laatste ligplaats gekregen in de 
tuin, ingegraven tot aan de waterlijn. Daar heeft hij dus maar kort van kunnen 
genieten.  

• Iemand die zich als echte autodidact zich het zeilen snel heeft eigen gemaakt;  
• Al snel een andere boot had……zonder osmose en zonder fluitketel, maar met nieuwe 

veiligheidsmiddelen!; 
• Die zich meteen liet overhalen een wat actievere rol binnen PZV te spelen. Echt een 

enthousiasteling! 

Erwin wilde in het najaar van 2021 nog even een oversteek met vrienden maken, maar helaas 
gooiden Corona, de Brexit en de wind roet in het eten, en werd het een weekendje kustzeilen. Het 
laat wel zien hoe ambitieus en voortvarend hij met zeilen bezig is. Ook wil hij als laatste van de WVS 
uit het water en als eerste er weer in voor een zo lang mogelijk seizoen. Zo’n actieve en 
voortvarende leden moedigen wij als vereniging graag aan. We hopen je nog vaak te zien binnen 
PZV! 



Bijlage 3: Navigator’s trophy 

Sinds 1990 wordt deze wisseltrofee tijdens het Captain's Dinner met enig ceremonieel, en vergezeld 

van een uitgebreide motivatie, uitgereikt. In 2020 was er door COVID geen Ramsgate-tocht en dit jaar 

was er wel een alternatieve tocht maar geen gemeenschappelijk diner. Daarom is deze ALV een mooi 

moment. Was de prijs eerst bedoeld voor aankomende navigatoren, voor het stimuleren van 

navigatorische vaardigheden, in de loop der jaren is het accent verschoven naar een waardering voor 

grote verdiensten voor de PZV. De Navigator’s Trophy is uitgegroeid tot een instituut en het is een 

grote eer deze te ontvangen. De winnaar wordt (al dan niet op voordracht) door het bestuur 

aangewezen.  

Zoals elk jaar stond het bestuur weer voor een lastige keuze. Velen hebben zich nautisch 
onderscheiden, of zich verdienstelijk gemaakt voor PZV. Er is natuurlijk ook een aantal oudgedienden 
die de trofee, soms voor een tweede keer verdient, en ook is er genoeg aanstormend talent binnen 
de vereniging! De één is zichtbaarder en meer op voorgrond dan de ander, maar elke vorm van 
ledeninzet is voor PZV ontzettend belangrijk. Het PZV-bestuur wil dan ook graag mensen die zich al 
langere tijd bijna continue of met grote regelmaat inzetten voor de club binden en belonen.  

De Navigators Trophy wordt gezien als de kroon op iemands ‘carrière’ binnen de club. En wie 
verdient die erkenning meer, dan iemand die… 

• Nog niet zo heel lang geleden voor het eerst met een Vrouwenweekend meeging. Toen zeer 
proactief was en liet zien welke spierballen ze had bij het hijsen van het grootzeil. Iets wat 
Jacqueline wel kon waarderen!  

• Meteen lid is geworden na dit super leuke weekend. 
• Al snel ging helpen met de Zomercommissie en een zeer goed bezochte 16kwadraat tocht 

organiseerde. 
• Zelf wel graag een boot wilde maar wier huis verzakt was en een dak eerste prioriteit had. En 

die boot kwam er toch nog redelijk snel! 
• De nodige tegenslag heeft gehad maar ook een enorm doorzettingsvermogen heeft. 
• In recordtempo een heel mooie loopbaan binnen PZV heeft gehad: van 

Activiteitencommissie, Ramsgate Commissie, Bestuur tot Redactie Zeezeilen.  
• Steeds weer overwint altijd positief is en nooit opgeeft!  En altijd weer de lat een stukje 

hoger legt! 
 

We hebben het natuurlijk over Annemieke Stallaert 

Een clublid pur sang. Al jong begonnen met zeilen. Eerst een eigen boot, de Bliss, opgeknapt en na 
wat omzwervingen nu met de Hellen en echtgenoot Willem natuurlijk een zeer actief en gezien 
clublid met een groot (sociaal) netwerk.  Het doorzettingsvermogen van Annemieke bewees ze maar 
weer eens toen ze met de Hellen en enkele opstappers naar het afgelopen Lustrumfeest in 
Amsterdam voer.  Als ik mensen die haar goed kennen vraag haar te beschrijven hoor ik: ze doet het 
nooit voor haarzelf,  is altijd aan het zoeken naar oplossingen,  is een vechter en opgeven is echt 
geen optie.


