
VERENIGING WESTLANDER SCHIPPERS COLLECTIEF 

Notulen Algemene leden vergadering  Vereniging Westlander Schippers 

Collectief  

Donderdag 23 januari 2020 aanvang 20.00 uur Locatie: Botenhuis 

Zeeverkenners Kwintsheul aan de Lange Wateringkade Kwintsheul. 

Aanwezigen/ vertegenwoordigers schepen: 

Tijdgeest, Nostalgie, Gantel, Onderneming,  Tiende van Tromp, ‘t Knechtje, Twee gebroeders, Loosdrecht, 

Vaerdigheid, Lange Wapper. 

Afgemeld: 

Hendrik, 

1./ Opening en vaststellen agenda 

Ed van der Scheer opent de vergadering om  20.05 uur. Hij heet iedereen welkom. 

2./ Verslag algemene ledenvergadering 2019  
Het verslag van 2019 wordt door alle aanwezigen goedgekeurd. Ook zijn er geen verdere 
aanvullingen op de agenda. 
  

3./ Jaarrekening 2019 en begroting 2020 en kascommissie / Phine  
● De jaarrekening wordt door iedereen goedgekeurd. Niemand heeft opmerkingen. 
● Peter Bol en Martijn Vreugdenhil moeten nog wel de kascontrole uitvoeren.  
● ATTENTIE!!!! De nieuwe kascommissie voor 2020 is nog niet vast gesteld. 
● Phine vraagt hulp voor de financiën tijdens de OKWH Kaag. Zij vraagt iemand die in 

principe niet mee zeilt. Zelf komt Phine handen te kort tijdens dit weekend. 
● Ricardo vraagt aandacht voor de Chinees tijdens het OKWH Kaag weekend. in 2019 

was er niet genoeg voor iedereen. 
 

4./ Bestuursverkiezing / Rooster van aftreden  
Ed vd Scheer en Ton Vijverberg zijn aftredend binnen het bestuur. Allemaal zijn ze weer 
herkiesbaar. Unaniem worden de bestuursleden herkozen. 

 
5./ Onderling Kampioenschap Westlander Hardzeilerij (terugblik op 2018) 
 
Evaluatie 2019 door Ton  

● OKWH Geuzepenning Vinkeveen 2019 
De dag voor de wedstrijd is een windhoos over Vinkeveen getrokken. Veel schade bij de 
haven. Op de dag van de wedstrijd was geen wind. Jammer. De leden hebben hand en 
spandiensten uitgevoerd bij de haven. 

● OKWH Kagerplassen 2019 
GESLAAGD. Dit blijkt een goed concept te zijn met de Terra Nova. Ook het aantal schepen 
was hoog. 17 wedstrijdschepen.  

● OKWH Westeinder 2019 
Dit jaar waren er minder westlanders aan de start. Maar wij zijn met de vereniging welkom 
en het is een gezellig evenement.  



● Hondeweerrace 2019 
De wind was jammer genoeg matig tot niet aanwezig. Eerder gestopt.  

  
6./ Overige  en doorkijk naar de evenementen 2020 
 

● OKWH Hardzeilerij om de Geuzenpenning 2020 

30 en 31 mei in Vinkeveen 

● OKWH Kagerplassen 2020 

20 en 21 juni aan de Zijldijk  

● OKWH Westeinder 2020 
19 en 20 september in Aalsmeer 
 

● Hondeweerrace 2020 
1 november in Maasland 

 
7./ Klasse indeling 

Er wordt een voorstel gedaan om wat sterke schepen naar de A-poule te laten gaan. 
Bijvoorbeeld de Gouweliefde. Die geven aan dat dan ook de Onderneming naar de A-poule 
over moet. Al met al blijft dit een lastige discussie en niet met een schaartje te knippen. Met 
de OKWH Kagerplassen houden wij nog wel het Gold en Silver principe aan. Hierdoor 
ontstaat juist wat onverwachte menging in de velden. 
  

8./ 10 jaar OKWH en de toekomst van het WSC & OKWH. 
Er worden 5 groepjes gemaakt om te brainstormen over de WSC activiteiten. 
 
Hieronder een uiteenzetting van de groepjes: 

- met de vereniging WSC sowieso doorgaan!!!! 
- Beter 3 goed georganiseerde activiteiten dan 6 half georganiseerde activiteiten. 
- OKWH kagerplassen is één van de goed lopende activiteiten met de Terra Nova. 
- De vereniging ook inzetten om als groep ons te vertegenwoordigen. 
- De vereniging is ook faciliterend naar de leden toe om mee te doen aan andere 

evenementen. Zoals: Westlander Zeildagen, Gouden Gaffel, Rond en Plat, Rondje 
Tiengemeten enz….. M.A.W. dus ook lekker aanhaken bij al georganiseerde 
wedstrijden (ontzorgen). 

- Schippersavond met instructie in maart. 
- Tijdens de Kaag een avond zeiltocht organiseren 
- Wellicht overwegen om twee klasse toe te gaan passen. 
- Niet samen gaan met Warmond. 
- Wel met Stichting Zeilvaart de puntentelling delen en opnemen voor het Jaar 

klassement. 
- Geuzenpenning opnemen in de OKWH punten telling 
- Je mag zelf één activiteit schrappen in de optelling. 
- Nieuwkoop als idee voor locatie. 

 
 
 
 



9./ Rondvraag en sluiting 
- Voorstel is om voor 2020  vrijdagavond 6 november vast te stellen voor de 

schippersavond en prijsuitreiking. Locatie wordt: Kastanjehof in Kwintsheul op 
vrijdagavond 6 november 2020. 

- Eind Maart 2020 een schippersavond met instructie bij een tuinder met kantine en 
schuur als instructie vloer. 

- Mag de Lange Wapper mee zeilen voor spek en bonen in 2020. Er ontstaat hier een 
discussie over. De mannen zijn sowieso heel enthousiast om mee te doen. Ed Scheer 
benadrukt echter dat het doel van het W.S.C. een vertegenwoordiging is van zeilende 
Westlanders en kagenaren. M.a.w.: schepen uit de westlandse wateren van 1890 - 
1960 die beroepsmatig gebruikt werden. Opmerking: Een kagenaar is een lichte en 
verbeterde versie van de originele Westlanders.  

 
 
Om 21:48 wordt de vergadering afgesloten. 
 
Volgende jaarvergadering donderdag 28 januari 2021 20:00 uur Scouting Kwintsheul. 

 
 
 

 


