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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Dehler Club Nederland 2023  
Zaterdag 18 maart 2023 – aanvang 13:00 uur  
  

Locatie: Jeu de Boules Club Nieuwerkerk 

Sportpark Dorrestein 1 (Iersestraat) 

2912 TL  Nieuwerkerk aan den IJssel 

Telefoon nr. clubhuis: 0180-472515 

Website: https://jbcnieuwerkerk.nl/wordpress/ 
 
Het bestuur van de Dehler Club Nederland nodigt alle leden van harte uit voor de Algemene 
Ledenvergadering.  
  
Heb je vragen die u graag behandeld wilt zien tijdens de ALV, dan kunt u deze inleveren bij 
de secretaris: secretaris@dehlerclub.nl of telefonisch: 020-5377045 of 06-29561049. Let op: 
vragen stellen tijdens de vergadering is beperkt mogelijk.  
  
Het verslag van de ALV van 2022, alle verslagen van de commissies, het financieel verslag 
2022 en de begroting voor 2023, zijn 2 weken voor de vergadering vanaf onze website te 
downloaden. Op verzoek zal de secretaris de stukken toesturen.  
  
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van de Dehler Club Nederland,  
  
Fred Neve, Secretaris  
     



  
 
  
Agenda Algemene Ledenvergadering 
Dinsdag 18 maart 2023 – aanvang 13:00 uur 
  
1. Opening door de voorzitter 

2. Welkom aan aspirant leden (zie bijlage) 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

• Afmeldingen: 

• Ingekomen stukken:  

4. Notulen Algemene ledenvergadering 22 maart 2022 (zie bijlage) 

5. Jaarverslagen secretaris en andere commissies (zie bijlagen) 

6. Financieel verslag 2022 en begroting 2023 (zie bijlagen) 

7. Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur voor 2022 (zie bijlage) 

8. Benoeming van de kascommissie 2023 
• Hanneke (2021), Hotze (2022) 

9. Mutaties in de commissies 

10. Bestuurssamenstelling en -verkiezingen  
Het bestuur draagt de volgende kandidaat voor als voorzitter technische commissie: 

• Jaap Kouwenhoven. 

11. Website  

12. Rondvraag 

13. Sluiting 

 
  



  
 

Conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering van de Dehler Club 
Nederland, gehouden via internetverbinding op 22 maart 2022, 20.00 uur. 

Aanwezig: 20 leden. 

1. Inleiding voor vergadering 
Erik Boonacker verzoekt de microfoon op mute te zetten. Bij een vraag, gebruik de chatfunctie of steek 
je hand op. Alle informatie over deze ALV staat op de website. 

2. Opening door de voorzitter 
Om 20.00 uur opent Erik Boonacker, voorzitter, de vergadering en heet alle leden, ereleden, voor zover 
aanwezig, en eventuele aspirant-leden welkom.  

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

 Afmeldingen zijn ontvangen van Leo Kuiper, Joost van Loon, Hotze Talsma, Frank Schreuder en 
Cees Wiegel. 

 Ingekomen stukken: De nieuwe statuten zijn gepasseerd en op de website gezet.  
Hans Verhoeff heeft namens de DCN bloemen gebracht naar Ger Rossel.  
Hanneke wordt verrast door bloemen, die zij krijgt via haar partner, in verband met haar 
benoeming tot clublid van het jaar 2021. Hans Verhoeff had ook hiervoor gezorgd. Door de 
lockdown tijdens de nieuwjaarsreceptie was dit nog niet gelukt. 

 Bij de stukken voor de vergadering zat een lijst met aspirant leden. Er zijn geen bezwaren 
binnen gekomen tegen deze leden, waardoor zij vanaf de dag na de vergadering 
stemgerechtigd zijn. 
 

4. Notulen algemene ledenvergadering van 9 maart 2021 
De concept notulen van de vorige ALV van 14 september 2021 zijn aan de stukken voor deze 
vergadering bijgevoegd. Deze vergadering ging over de herziene statuten in verband met de WBTR en 
de gesteding van ons overschot. Er komen geen opmerkingen over of bezwaren tegen deze notulen en 
die zijn daarmee goedgekeurd. 

5. Jaarverslagen secretaris en andere commissies . 
Er zijn geen opmerkingen over de verslagen van de secretaris en de diverse commissies 

6. Financieel verslag 2021 en begroting 2022 .  
Henk Ossel wordt door de penningmeester bedankt voor het innen van de contributies. 
Verder wil René nog een toelichting geven betreffende de kascommissie. Achteraf bleek dat hij in de 
verkeerde notulen had gekeken om te achterhalen wie de kascommissie vormde. Hij kwam uit bij Wim 
Nierman en Theo Bultje. Maar dat bleek later niet zo te zijn. Beiden hebben ook niet geprotesteerd en 
hebben de kas gecontroleerd en goed bevonden.  Wim Nierman heeft nog enkele aanbevelingen 
gedaan, die op het laatste moment zijn verwerkt in het verslag, dat vorige week op de website is gezet. 
De kascommissie bestond voor deze vergadering feitelijk uit Hanneke Friebel en Theo Bultje. Er is 
genoeg geld in kas. Verzoeken voor bijdrage van de commissies aan evenementen zullen door het 
bestuur welwillend worden beoordeeld en goedgekeurd.  
De vergadering is akkoord met het financieel verslag en de begroting en die zijn hiermee goedgekeurd. 

  



  
 

7. Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur voor 2021  
De kascommissie adviseert bij monde van Theo Bultje dat boekhouding, die nu in Excel wordt gevoerd, 
vervangen wort door en eenvoudig boekhoudprogramma. Dat staat ook in het verslag. 
De ALV gaat akkoord met het advies van de kascommissie en geeft de penningmester en het bestuur 
decharge. 

8. Benoeming van de kascommissie 2022 
Eigenlijk was Hanneke Friebel vorig jaar al benoemd in de kascommissie. Hotze Talsma had 
zich vorig jaar al aangemeld als vrijwilliger voor de kascommissie en is bereid nu zitting te 
nemen in deze commissie. Er zijn geen bezwaren tegen deze benoeming, dus worden beiden 
benoemd in de kascommissie. 

9. Bestuurssamenstelling en -verkiezingen . 
De penningmeester René Duursma heeft zijn periode van 4 jaar er op zitten en treed dus af, maar 
heeft zich weer herkiesbaar gesteld. Er zijn geen bezwaren, dus wordt René weer voor zijn 2e 
termijn benoemd als penningmeester. 
Hans Verhoeff was al ad interim bestuurslid als voorzitter van commissie zuid. Hij wordt 
benoemd in het bestuur. 

10. Rondvraag. 
Hans Verhoeff merkt op dat Ger Rossel mede door malheur met zijn computer deze vergadering niet 
kan bijwonen. Hij heeft voorgesteld gezien het grote overschot dat is ontstaan, om te denken aan een 
lichte contributieverlaging, verhoging van de bijdrage van de DCN aan evenementen en een hogere 
bijdrage te doen aan bijvoorbeeld de KNRM of de stichting Sustainability. Erik antwoord dat het 
bestuur zal kijken naar het doen van extra giften, maar dat wij geen voorstander zijn van een 
contributieverlaging. 
Naar aanleiding van een opmerkingen van Hans Smorenburg in een de vorige vergadering over “Roer 
zoekt vrouw” meldt Hans dat het plan voor dit evenement op de plank ligt. Hij roept Gabor Schilten, 
aspirant lid van de commissie zuid op, om contact op te nemen met Hans Smorenburg om een enquête 
op te stellen voor het peilen van belangstelling voor een dergelijk evenement. 
Hugo Waterschoot is van mening dat de contributie niet verlaagd moet worden omdat evenementen 
in de komende tijd duurder zullen worden.  
Bert Koers stelt voor de eventuele bijdrage aan evenementen van 20% tijdelijk iets te verhogen. 
Paul Kramer wil graag weten welke handicap formule gebruikt wordt bij de Dehlercup, zoals die door 
Evert van de Vrie wordt georganiseerd. Hans Verhoeff zal dit vragen aan Evert. Paul wordt geadviseerd 
deze vraag te stellen tijdens de webinar over de Dehlercup. 
Bert Koers vraagt of het schip dat door de lustrumcommissie was uitgezocht, wel genoeg plaats heeft 
voor alle leden, die zich willen opgeven. Hugo meldt dat besloten is een ander schip in te huren met 
meer capaciteit. Wij rekenen nu op 150 deelnemers. Er is ook een aanbrengtocht waarbij leden met 
hun eigens schip naar Lelystad kunnen komen. 
Hugo bedankt het bestuur. Voor al het werk dat afgelopen jaar gedurende corona tijd is gedaan en 
bedankt ook de commissies en met name de website commissie. 

11. Sluiting 
Erik dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om 20:40 uur.  



  
 
Deelnemerslijst vergadering: 
 
 

Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Lidnummer 
Thomas  Been 2723 
Frank  Beijnvoort 2468 
Erik  Boonacker 2583 
Theo  Bultje 1274 
René  Duursma  2278 
Hanneke  Friebel 1683 
Alexander  Haccou 2984 
Rolf  Klaren 348 
Bert  Koers 2383 
Paul  Kramer 10 
Bert  Munter 2338 
Fred  Neve 255 
Henk  Ossel 14 
Albert  Paauw 1081 
Frederik  Sabbe 2861 
Gabor  Schilten 2858 
Jan Willem  Sloeserwij 2967 
Hans  Verhoeff 2052 
Marcel  Versteegen 2834 
Hugo  Waterschoot 1343 

 



  
 

Jaarverslag 2022 van de Secretaris 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Ook dit jaar waren wij nog gedwongen door de corona maatregelen om de Nieuwjaarsreceptie digitaal 
te houden. Deze keer werd de receptie op 16 januari gehouden. Onze voorzitter Erik Boonacker hield 
de nieuwjaarsrede. Hij sprak de hoop uit dat wij in het komende jaar weer veel fysieke bijeenkomsten 
zouden kunnen organiseren. Tot clubmens van het jaar werd benoemd Hanneke Friebel. Daarna volgde 
nog een Pubquiz in twee delen. Verder heeft Fred Neve een presentatie gegeven over het zeilen naar 
de Oostzee. Een verslag hiervan stond in Op Koers nummer 3. Tenslotte is tijdens de 
nieuwjaarsreceptie de uitslag van de fotowedstrijd bekend gemaakt. De eerste prijs was voor Klaas-Jan 
Kroon. Zoals elk jaar hebben alle winnende foto’s de voorpagina van Op Koers gesierd en zijn ze 
gebruikt voor de slider op de home pagina van de website. 
 
Vergaderingen bestuur 
Het algemeen bestuur heeft vijf keer vergaderd. Behalve de eerste keer kon er weer fysiek vergaderd 
worden. Toch is de bestuursvergadering driemaal online gehouden en tweemaal gecombineerd op 
locatie en digitaal. Voordeel is dat bestuursleden die door omstandigheden niet fysiek aanwezig 
kunnen zijn toch de vergadering kunnen bijwonen. Veel overleg heeft ook via emailverkeer plaats 
gevonden. Het dagelijks bestuur is verder niet bij elkaar gekomen. 
 
ALV 
De ALV van 22 maart is, hoewel op locatie nog wel mogelijk zou zijn geweest, voor de 3e keer digitaal 
gehouden. De vergadering werd door 20 leden bijgewoond. De penningmeester René Duursma had 
zijn periode van 4 jaar er op zitten maar werd voor een volgend periode van 4 jaar herkozen.  
Hans Verhoeff was al ad interim bestuurslid als voorzitter van commissie zuid en werd definitief 
benoemd in het bestuur. De technische commissie bleef in eerste instantie zonder voorzitter. Na de 
zomer meldde Jaap Kouwenhoven zich aan om deze functie te vervullen. Hij is nu ad interim voorzitter 
en zal op de volgende ALV worden voorgedragen. Er waren verder geen in het oog springende 
onderwerpen te behandelen. Na 1uur en 40 minuten werd de vergadering gesloten. 
 
Evenementen 
Gelukkig konden er dit jaar wel weer diverse evenementen doorgaan, zoals een bezoek aan de 
zeilmaker Elvstrøm, de Technische Dehlerdag, het Lustrumfeest, de Hemelvaarttochten, de Stertocht, 
het Rondje Tiengemeten, de Motorendag, de Clubdag en de Workshop splitsen van moderne lijnen. 
Helaas konden de D36-cup en de Polyesterdag geen doorgang vinden. In navolging van de 
“coronajaren” zijn er verschillende webinars gehouden. Dit waren de webinars Wadvaren met een 
kieljacht, Kunststeak, Scheepsverzekeringen, DCN-cup, Watersport fotografie en Antifouling. 
 
Ledenbestand 
Per 01-01-2022 waren 793 personen lid van onze club, maar na de vooraankondiging voor de 
incassering begin 2022 hebben alsnog 12 leden opgezegd. Er zijn in de loop van het jaar 68 leden 
bijgekomen en er hebben in de loop van het jaar 61 leden opgezegd. 2 leden zijn overleden. Per 
1 januari 2023 hadden wij 787 leden. 
 
Fred Neve, secretaris 



  
 

Jaarverslag 2022 commissie Noord 
 
De commissie Noord bestaat uit de leden Bert Koers, Frank Beijnvoort (samen zijn zij beurtelings 
voorzitter), Hugo Waterschoot, Erik Boonacker en Barend Kol. In totaal kwam de commissie zes keer bij 
elkaar om te vergaderen. Er werd vijf keer online via Zoom vergaderd en alleen de eerste bijeenkomst 
na de zomervakantie werd bij iemand thuis gehouden. 
 
Activiteiten in 2022 
Op 18 januari gaf Dehlerclublid Carolina Woltjer een Webinar over kunstteak. Zij besprak de voor- en 
nadelen van kunstteak. Ook liet zij voorbeelden zien vanuit haar eigen praktijk. Op haar website 
www.ArtisTeak.eu zijn veel voorbeelden te zien wat Carolina kan maken en leveren. 
Op de mooie datum 22-02-2022 werd door Tim Klaasen van EOC-verzekeringen een Webinar gegeven 
over bootverzekeringen. Na een duidelijke presentatie werden er vele vragen gesteld waardoor het 
een nuttig en interessant verhaal werd. 
Op 9 april werd het eerste fysieke evenement gehouden met de naam Technische dag. Commissielid 
Barend Kol had in Enkhuizen een prachtig programma samengesteld. De dag vond plaats bij 
jachtservice De Werf die gevestigd is in het pand van VMG Yachtbuilders aan de Paktuinen in 
Enkhuizen. Diverse onderwerpen zijn besproken en gedemonstreerd zoals het juist tuigen van een 
mast, motoronderhoud en elektra en tot slot een poetsclinic over poetsen en polijsten. Door de grote 
belangstelling werd het een groot succes. 
Van 26 tot en met 29 mei werd er eindelijk weer een Hemelvaarttocht georganiseerd. Het plan was om 
te verzamelen in Stavoren en over de Waddenzee naar Texel te varen en daarna koers te zetten naar 
Makkum. Door de voorspelde harde wind werd het programma aangepast en moesten de boten zelfs 
op de vrijdag blijven liggen in Stavoren. Op zaterdag werd naar Medemblik gezeild waar als afsluiting 
met elkaar gezellig gegeten werd bij café Brakeboer. Alle deelnemers kregen aan het begin van de 
tocht een set met schilderdoek, penselen en verf uitgedeeld met de opdracht om een nautisch 
schilderij te maken. Het leverde verrassend mooie resultaten op. Foto’s van alle doeken zijn te zien op 
de website van de DCN. 
Op 1 oktober werd de traditionele Motorendag weer georganiseerd bij Yachtservice & Refit Flevo 
Marine in Lelystad. Een succesnummer wat iedere keer veel belangstelling trekt. Naast een uitleg van 
de algehele werking van de motor werd er specifiek ingegaan op onder andere het koelsysteem, 
brandstofsysteem, olie verversen en het vervangen van de filters. Daarnaast werd aandacht besteed 
aan verschillende brandstoffen, o.a. LNG, en aan het winterklaar maken van de boot. Ruim 30 leden, 
waaronder vele nieuwe leden, hebben hun kennis weer opgefrist en zijn nu in staat om zelf de motor 
en de boot winterklaar te maken. 
Op 12 november vond er een splitscursus van moderne lijnen plaats op het hoofkantoor van de 
Lijnenspecialist in Amsterdam. Na een informatief praatje over verschillende soorten lijnen en hun 
toepassingen gingen zo’n 25 deelnemers aan de slag. Op een groot scherm werd het splitsen 
voorgedaan en met behulp van een boek met duidelijke foto’s werden oogsplitsen gemaakt in een 
Dyneema en polyester lijn. Tenslotte werd nog een softshackle gemaakt. Meerdere deelnemers 
schaften na afloop splitspennen, het handboek splitsen van moderne lijnen of de complete set aan.   
Helaas kon de geplande polyesterdag in december niet doorgaan omdat ons vaste adres hiervoor geen 
tijd en mankracht kon vrijmaken. Hopelijk lukt het volgend jaar wel. 
 
Frank Beijnvoort en Bert Koers 
Voorzitters commissie Noord 



  
 

Jaarverslag 2022 van de Commissie Zuid 
 
Het jaar begon rustig voor de commissie.  
De eerste activiteit was op 26 maart 2022 bij Elvström in Bruinisse. De middag ging over zeilen maken 
en de vele soorten doek en zeilvormen. Voor wie daar niet bij wilde zijn, was er een natuurwandeling 
onder leiding van Ineke Brilman van de Optimaal. De wandeling ging door het natuurgebied rondom de 
jachthaven.  
Beide groepen hadden het naar hun zin gehad. We verzamelden in het restaurant van de jachthaven 
om na een drankje daar ter afsluiting samen te dineren. 
 
In april zijn Hanneke, Ger en ik bij de begrafenis van ons oud-commissielid Rob Kooijmans geweest. 
Met zijn bijzondere gevoel voor humor heeft Rob jarenlang veel werk verzet voor de commissie. Een 
van de vele zaken die hij organiseerde was een gezellig borreluurtje en aansluitend het diner voor DCN-
deelnemers aan de Wintergrevelingencup. Ook regelde hij altijd een aandenken aan het eind van de 6 
zeilwedstrijden in winterse temperaturen.  
 
Op 11 april was er een webinar over de 30 mijls-cup, die landelijk door alle zeilers gevaren kan worden. 
Evert van de Vrie had, net als in 2021, via het bestuur geregeld dat de DCN een eigen ranglijst kreeg: de 
DCN-cup, met dit jaar een bijbehorende beker voor de winnaar. Het webinar was bedoeld om leden te 
leren hoe ze via de Navionics-app konden inloggen om de gezeilde tijd te laten registreren. We 
hoopten daarmee de drempel om mee te doen te verlagen, omdat er in 2021 weinig deelname was.  
In 2022 hebben 8 DCN-deelnemers één of meerdere uitslagen op diverse wateren genoteerd. Op de 
nieuwjaarsreceptie op 14 januari 2023 is de beker digitaal uitgereikt aan winnaar Evert van de Vrie. 
 
Ook in april was het Hemelvaartweekend georganiseerd. Het plan was een Rondje Walcheren te doen. 
In eerste instantie hadden 9 ‘boten’ zich opgegeven. 
Donderdag verzamelden we in de Roompot. Daar kregen we ook een paar afmeldingen en meldingen 
dat deelnemers in een andere haven lagen vanwege het slechte weer.  
Uiteindelijk lagen we met 4 ‘boten’ in de Roompot. Omdat we op woensdag erachter kwamen dat de 
pizzeria niet bezorgde, heeft Jaap Brilman (Optimaal), ondanks zijn vakantie op de Wadden, een 
vriendin in Wissenkerke ingeschakeld om de pizza’s te betalen en te bezorgen bij ons, waarvoor 
nogmaals beiden bedankt (waar een tikkiebetaling al niet goed voor is). 
Vrijdag was het plan naar Breskens te varen, te dineren en dan zaterdag door te varen naar 
Wemeldinge. Door het heftige weer zijn we vrijdag vanuit de Roompot echter naar Burghsluis gevaren, 
omdat wij het niet verantwoord vonden de zee op te gaan.  
In Burghsluis sloten nog 3 ‘boten’ aan en hebben we heerlijk gegeten in restaurant Het Oliegeultje. 
Zaterdag zijn we met 4 ‘boten’ naar Wemeldinge gevaren, de anderen gingen weer richting thuishaven.  
’s Avonds hadden we geborreld en gegeten in de plaatselijke bistro. Zondag was iedereen na de 
bekende Zeeuwse bolus met koffie teruggekeerd naar de eigen haven.  
Na het weekend hoorden we dat Evert nogmaals opa was geworden! 
 
11 Juni was de Stertocht naar de Mosselbank op de Grevelingen. Uiteindelijk 4 deelnemende ‘boten’ 
hebben er op die zaterdag heerlijk tot in de late uurtjes gebarbecued. Op zondag zijn we weer naar 
huis gevaren. 
 
Na een welverdiende vakantie hadden we voor de 15e keer het Rondje Tiengemeten van 9 tot en met 
11 september gehouden. Zoals vanouds in jachthaven De Put aan het Haringvliet.  
Vrijdag hadden 9 ‘boten’ zich verzameld en zaterdag kwamen 2 man per auto omdat het vrijdag qua 
weer met de boot niet te doen was vanuit Herkingen.  
Zaterdag was het een wedstrijd met mooi weer en een stevige wind. Gabor had als proef via websites 
geregeld dat iedereen met een track te volgen was. Het werd een heel mooi resultaat! ‘s Avonds 



  
 
hebben we heerlijk gegeten van de BBQ en de rest van de avond met wat drankjes en gesprekken 
gezellig afgesloten.  
Zondagochtend begonnen we met een heerlijk ontbijt met gebakken eieren met spek (door 
Henk/Clochard gebakken). Na nog een koffie en alles opruimen en afwassen was een ieder weer naar 
huis gevaren.  
De uitslag is later 2 keer gecorrigeerd omdat een SW-waarde niet goed was en een ingevoerde zeiltijd 
foutief was overgenomen. We hadden voor alle deelnemers een beker geregeld vanwege de 15e keer. 
Als extra: dezelfde beker voor ons 15-jarig jeugdlid als aanmoedigingsprijs. 
 
Verder is er de laatste maanden van 2022 niets meer georganiseerd.  
Hanneke was medeorganisator van een prima clubdag op 26 november, waarbij de overige leden van 
commissie Zuid voor aanvang hand- en spandiensten verleenden.  
 
Kortom, het jaar is voorbij gevlogen. Helaas heeft aan het eind van het jaar Marc afscheid genomen 
van de commissie vanwege te drukke werkzaamheden.  
Bedankt voor je inzet en veel plezier op het Markermeer/IJsselmeer waar hij zijn boot gaat leggen.  
 
Namens de commissie Zuid, 
Hans Verhoeff/voorzitter 
Hanneke Friebel 
Evert van de Vrie 
Gabor Schilten 
Johan Dullens (toekomstig lid) 



  
 

Jaarverslag 2022 Redactiecommissie Op Koers 
 
De redactie 
De bezetting van het redactieteam ziet er hetzelfde uit als vorig jaar: 
Eindredacteur: Marieke Verhaar 
Opmaak en drukwerk: Adri Hidding 
Verzending Op Koers en tevens bestuurslid: Paul Kramer 
 
Redactievergaderingen 
Er werden afgelopen jaar geen fysieke vergaderingen gehouden. Tijdens de Corona periode werd dit ook al 
niet gedaan, maar we hebben natuurlijk wel digitaal contact met elkaar gehad. Adri woont centraal tussen 
beide andere leden, maar toch nog altijd ongeveer een uur rijden en dit kan alleen ’s avonds. 
Dus die twee uur reistijd heb je gewonnen t.o.v. de vergadertijd. 
Daarbij werden, indien nodig, de laatste uitgave van Op Koers en de nieuwe besproken. 
De bestuursstandpunten werden doorgenomen voor zover deze in relatie stonden tot het uitbrengen 
van Op Koers. 
Ook de financiële problemen met verrekening met PostNL werden behandeld en zijn een “never 
ending story”. De procedure voor het verzenden van Op Koers is wederom aangepast. De verzending 
van OK is nu verdeeld in binnen- en buitenlandse leden en moet nu administratief met twee aparte 
formulieren Bij PostNL aangeleverd worden. Dan moeten deze formulieren echter wel verwerkt 
worden. Dit gebeurde bijvoorbeeld afgelopen december niet goed en wij kregen daardoor een 
gepeperde rekening, die natuurlijk gecorrigeerd moest worden. Dit gaf weer onnodig veel werk en tijd 
voor Adri en onze penningmeester René, Jammer. 
 
Inhoud Op Koers 
Afgelopen jaar kon weer een aantal evenementen plaatsvinden, met als gevolg diverse verslagen, zoals 
het 30-jarig jubileum, zeiltochten en ook weer de DCN-clubdag. De mooie verslagen en foto’s die we 
hebben ontvangen, konden we publiceren in Op Koers, waarvoor onze dank.  
Dit jaar werd ook weer de DCN-cup gevaren, waarvoor diverse banen op Zee, IJssel- en Markermeer, 
Haringvliet en Oosterschelde waren uitgezet. Deze kon men naar eigen inzicht en tijdstip gaan varen.  
 
De Planning 
Het tijdstip van de uitgave van Op Koers blijft bij de redactiecommissie een punt van aandacht. Zoals bij 
elk periodiek geldt ook voor iedere Op Koers een deadline. Het is soms verleidelijk om die wat uit te 
stellen wanneer de toegezegde kopij nog niet is aangeleverd. Op een gegeven moment echter moet 
toch de knoop doorgehakt worden en de rest van de kopij, die dan nog binnenkomt, naar het volgende 
nummer verplaatst worden.   
 
De redactiecommissie 
Momenteel zijn Marieke, Adri en ondergetekende lid van de redactiecommissie.  
Helaas liet Marieke in het najaar 2022 ons weten dat ze wilde stoppen met het redactiewerk. Dat is heel 
erg jammer, want ze heeft dit werk met veel flair en enthousiasme gedaan, waarvoor wij haar natuurlijk 
zeer dankbaar zijn. Wij zoeken nu dus een vervanger voor dit belangrijke en dankbare werk. Tot zolang 
blijft Marieke ons helpen het mooie blad Op Koers uit te geven. 
 
Namens de redactiecommissie, 
Paul Kramer 



  
 

Jaarverslag Technische Commissie 2022 
 
De Technische Commissie (TC) van de Dehlerclub Nederland (DCN) bestaat momenteel uit: Ruud 
Blomsma, Erik-Jan Koeze, Deen Houtepen, en Jaap Kouwenhoven. 
 
De technische commissie heeft in 2022 een wat zieltogend bestaan geleid. Met de start van de 
zoektocht naar een nieuwe voorzitter zijn er geen vergaderingen van de Technische Commissie 
geweest en heeft Deen voor het overgrote deel de technische ondersteuning, beantwoorden van 
vragen op forums en technische vragen voortgezet. Erik Jan Koeze laat zich regelmatig op het forum 
horen en hij geeft daar technische adviezen. 
 
In september is een nieuwe voorzitter a.i. gevonden. Jaap Kouwenhoven heeft zich, na een oproep in 
Op Koers, gemeld als kandidaat en is bezig om zich in te werken. 
 
De Clubdag kon dit jaar gelukkig weer in fysieke vorm plaatsvinden, na twee jaar als online event te 
hebben plaatsgevonden. Dat gaf ook weer gelegenheid om een tafel met informatie en materiaal te 
tonen aan de clubleden. Het handboek kan gelukkig nog altijd op belangstelling rekenen. Er zijn ook 
in 2022 enkele exemplaren op de post gegaan. Er wordt onderzocht of digitale aanbieden van het 
handboek tegen betaling mogelijk is. Ook de papieren versie zal blijven bestaan voor die leden die 
daar voorkeur aan geven. 
 
Wilfried Oude Vrielink heeft eind 2022 helaas laten weten wegens gezondheid redenen het niet meer 
te zien zitten om zijn activiteiten in de technische commissie voor te zetten. Jaap heeft daarom de 
spullen van de technische commissie bij Wilfried opgehaald. De digitale bestanden van het handboek 
worden nog gereed gemaakt door Wilfried. Gelukkig heeft Wilfried wel aangegeven hand- en 
spandiensten te kunnen blijven verrichten, mits er geen tijdsdruk achter zit. Wij maken graag en 
gepast gebruik van dit aanbod! 
 
Gelukkig blijven ook de technische vragen binnenkomen. In 2022 zijn er een 20-tal schriftelijke (via 
mail) en hetzelfde aantal telefonische vragen gesteld). Daarnaast is er nog altijd vraag naar 
lummelbeslagen en het gereedschap in beheer bij de technische commissie. Deen beantwoordt de 
vragen voert het beheer over de lummelbeslagen en het gereedschap. 
 
Vanaf 2023 zal de technische commissie de draad weer oppakken. In eerste instantie wordt het 
opfrissen van de bestaande hoofdstukken van het handboek opgepakt en zal een inventarisatie van 
nieuw te schrijven hoofdstukken gemaakt worden. Uiteraard blijft daarnaast de technische 
ondersteuning voor de leden doorlopen. 
 
Nog steeds is er vraag naar één of liever twee leden die een redelijke technische achtergrond hebben 
en die bereid zijn af en toe een technische bijdrage te willen leveren en lid willen worden van de 
technische commissie. Voor info, Jaap Kouwenhoven: 0630539046 of via techniek@dehlerclub.nl  
 
Jaap Kouwenhoven, Voorzitter Technische Commissie DCN ai. 06-02-2023. 



  
 

Jaarverslag Webteam 2022 
 
Samenstelling Webteam 
Het Webteam in qua samenstelling in 2022 gewijzigd. Gedurende het jaar heeft Leo Schelvis 
vanwege tijdgebrek het team verlaten. Op dit moment bestaat het webteam daarmee uit Fred Neve 
en Thomas Been. Fred Neve is sinds 2021 tevens secretaris van de DCN. Begin 2023 zal het Webteam 
gaan zoeken naar uitbreiding van het team 
 
Bezoekers website en forum 
In 2022 is de website van de Dehlerclub 75.469 keer bezocht. Gemiddeld komen er per maand 2.409 
unieke bezoekers. Deze getallen komen behoorlijk overeen met die van 2021. 
Het aantal forum topics (onderwerpen) sinds 2003 staat nu op 6.618. In 2022 zijn er 209 nieuwe 
onderwerpen gestart. Sinds 2003 zijn er in totaal 58.709 berichten geplaatst, waarvan 1.042 
berichten in 2022. De grafiek hieronder laat zien dat de activiteit op het forum, gemeten naar het 
aantal berichten per maand, behoorlijk stabiel is, al lijkt een zeer lichte daling zichtbaar. 
 

 
 
Nieuwsbrieven 
In 2022 hebben we in totaal 10 nieuwsbrieven verstuurd. Het gebruikte gratis systeem van Laposta 
werkt hiervoor perfect en zullen we blijven gebruiken. 
 
Fotowedstrijd 
In december is de jaarlijkse fotowedstrijd gehouden. Er zijn 52 foto’s ingestuurd, iets meer is dan in 
2021. In het algemeen zijn er de afgelopen 2 jaar duidelijk minder inzendingen. 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 
Aantal inzendingen 65 55 69 50 52 
Aantal stemmen 49 37 61 42 37 

 
De winnaars zijn op de online nieuwjaarsreceptie bekend gemaakt. 
 
Webinars 
In 2022 zijn er minder webinars georganiseerd dan in de Corona-jaren ervoor. Daar staat tegenover 
dat de Dehlerclub Nederland gelukkig meer fysieke evenementen heeft kunnen organiseren. De 
webinars die georganiseerd worden, worden over het algemeen goed bezocht. 
Webinars zullen, wat betreft het Webteam en de DCN een blijvende aanvulling zijn. 



  
 
 
Website 
Ook in 2022 is gebleken dat de website van de DCN en vooral het forum nog steeds als zeer 
waardevol wordt ervaren door de leden. Het aantal bezoekers blijft flink. Helaas is de door ons 
gebruikte Wordpress ‘thema’ niet meer up-to-date. Een aantal voor de website gebruikte plug-ins is 
niet meer geschikt voor het gebruik in dit thema. 
Om de website optimaal te laten functioneren, zal een update van het thema noodzakelijk zijn. 
Hiervoor is het bedrijf Lamper, dat de website onderhoudt, gevraagd. Deze noodzakelijk update kost 
een behoorlijk bedrag en zal tijdens de ALV in 2023 ter stemming worden gebracht. 
Het voorstel vanuit het Webteam zal ook zijn om een jaarlijks bedrag te reserveren voor updates van 
de website. 
 
Thomas Been, voorzitter Webteam 
  



  
 

Financieel jaarverslag 2022 en begroting 2023 DCN Nederland 
R.P.J.Duursma 
24 februari 2023 
 
Op aanbeveling van de vorige kascommissie is de administratie in e-Boekhouden gebracht. 
Het jaar 2022 had vele gezichten, wat nogal wat invloed had op de financiën. Begin van het jaar waren 
alle evenementen nog “op slot”. Op dat ogenblik was het onmogelijk een volledige begroting te 
maken. Pas bij het begin van het zomerseizoen werd duidelijk dat een aantal evenementen wel door 
konden gaan. Daarop heeft het bestuur aan de commissies laten weten dat we welwillend tegen de 
gevraagde DCN-bijdragen aankijken. 
Allereerst was er het lustrum. Daarvoor was een aantal jaren gereserveerd. Bij uitwerking van de 
kosten bleek dat er een overschot was als de reservering volledig werd benut. De 
kascontrolecommissie met de penningmeester stelt voor aan de ALV het overschot te oormerken als 
startkapitaal voor een volgend lustrum. 
Dit jaar werden thee- en handdoekensets aangeschaft met DCN opdruk. Bij het lustrum zijn deze sets 
uitgereikt aan de leden. Later in het jaar is besloten de sets tegen verzendkosten ter beschikking van 
de leden te stellen. Dit is de reden dat de Activiteit Thee- en Handdoeken nagenoeg op nul uitkomt. De 
kosten van de uitgereikte sets zijn tegen inkoopprijs op de verschillende activiteiten geboekt en de 
resterende voorraad op de post “PR” geboekt. 
In 2022 zijn staande banners aangeschaft om DCN-bijeenkomsten op te luisteren. De Kosten zijn in één 
keer op de post PR genomen. Dit heeft de voorkeur boven afschrijven in bijvoorbeeld vijf jaar. 

Activiteiten 2022 omschrijving  Kosten  
 

Bijdragen  
5050 Activiteit Kunstteak 93,16 93,00 
5051 Activiteit Webinar Scheepsverzekeringen   93,00 
5052 Activiteit technische Dehlerdag 718,33 465,00 
5053 Activiteit Lustrum (incl reservering) 15449,52 17020,00 
5054 Activiteit fotografie 375,00 57,00 
5055 Activiteit hemelvaartweekend 544,76   
5056 Activiteit hand- en theedoek 272,65 261,00 
5057 Activiteit stertocht 11,99   
5058 Activiteit Rondje Tiengemeten 946,77 610,13 
5059 Activiteit Motorendag 697,55 580,00 
5060 Activiteit Webinar Antifouling   84,00 
5061 Activiteit clubdag 10732,72 2767,50 
5062 Activiteit splitsen 575,00 575,00 
5063 Activiteit lummelbeslagen 750,00 750,00 
5064 Activiteit web-bestelling vaantjes en caps 81,00 154,00 
5065 Activiteit kaderdag 1309,28   
5066 Activiteit bezoek Elvström en wandeling 339,98   
5200 Kosten TC handboek 94,45 412,30 

 32992,16 23921,93 

 9070,23  
 



  
 

 
 
Het bestuur stelt voor zowel het verlies als het overschot van het lustrum ad € 1.570,48 ten laste van 
de reserve te brengen.   
 
Daarmee worden de balansen per 1-1-2022 en 31-12-2022: 

Balans per 01-01-2022   Balans t/m 31-12-2022    

       
Omschrijving Activa Passiva Omschrijving Activa Passiva  
Eigen vermogen   48.469,76 Eigen vermogen   46.899,28 *) 
Jubileumfonds   15.000,00 Jubileumfonds   1.570,48 *) 
Kas 125,00   Kas 125,00    
Bank ABNAMRO 33.339,38   Bank ABNAMRO 14.467,36    
ABNAMRO DKS rekening 30.063,09   ABNAMRO DKS rekening 30.063,09    
             
      Debiteuren adverteerders 4.204,00    
      Vorderingen (kortlopend) 45,00    
Borgsommen 280,00   Borgsommen 280,00    
Crediteuren   573,00        
      Schulden (kortlopend)   1.237,64  

Voorraden 
caps/mutsen/vlaggen (oud) 235,29 

  

Voorraad petjes tegen aanschafprijs 116,29    
Voorraad stagvlaggetjes tegen 
aanschafprijs 2.783,48    
Voorraad handdoekensets tegen 
aanschafprijs 1.334,94    

Saldo     Saldo (verlies):   3.711,76  
  64.042,76 64.042,76   53.419,16 53.419,16  

   

*) posten mits goedgekeurd door 
de ALV    

Nadat het verlies 2022 ten laste is gebracht van eigen vermogen per 1-1-2023 bedraagt dit  
€ 43.187,52. 
 
  

Winst & verlies 2022

Omschrijving Verlies Winst
Kosten bestuur en commissies 2.066,43    
Bank- Mollie- en boekhoudkosten 521,59       
Drukken en verzeden Op Koers 11.313,39 
PR en Website 6.172,08    
Activiteiten 9.070,23    
Contributies 27.135,00 
Advertenties 4.204,00    
Baten en Lasten vorige boekjaren 1.516,48    

Verlies: 3.711,76    
32.855,48 32.855,48 



  
 

Begroting 2023  
 
In 2023 zal groot onderhoud aan de website uitbesteed worden. Gezien het belang van de website 
voor de DCN acht het bestuur dit helemaal verantwoord. 
 
Ten tijde van schrijven (7-3-2023) is dit de begroting voor 2023: 

Begroting DCN jaar 2023  

Website en evenementen  
Jaarlijks onderhoud website, licenties voor programma's € 2.040 
Eénmalige groot onderhoud website € 5.500 
Jaarlijkse reservering komende upgrades website € 600 
Kosten 5 webinars, o.a. reiskosten organisatie € 750 
Evenementen Zuid + Noord, DCN bijdrage 42 % van kosten € 4.195 

Totaal: € 13.085 
 
 

Evenementen Zuid 2023 aantal 
deeln 

bijdr. 
p.p. 

bijdrage 
totaal 

bijdrage 
DCN 

Totaal 
budget   

Informatiemiddag Vrolijk 12 maart 2023 30 € 5 € 150   € 150 Geen bijdrage DCN nodig 

D36-race 13 mei 2023 12     € 73 € 73 Consumpties en beker 

Introductie nieuwe leden 13 mei 2023 10     € 75 € 75 Consumpties 

Hemelvaarttocht 18 - 21 mei 2023 20     € 230 € 230 Bolus, borrel, koffie en rondleiding 

Stertocht 10 - 11 juni 2023           Geen bijdrage DCN nodig 

Rondje Tiengemeten 9 - 11 september 2023 24 € 40 € 964 € 386 € 1.350 € 1350 kosten totaal 

Overleven op zee (augustus 2023?) 20 € 60 € 1.200 € 800 € 2.000 Nog niet zeker 

Roer zoekt vrouw (2-3 september 2023?) 16 € 35 € 560 € 224 € 784 Nog niet zeker 

DCN-cup       € 30 € 30 Beker 

Filmavond 20 € 4 € 78 € 52 € 130 
Locatie + film € 50, consumpties € 
80 

Totaal:     € 2.952 € 1.870 € 4.822   

       
Evenementen Noord 2023 aantal 

deeln 
bijdr. 
p.p. 

bijdrage 
totaal 

bijdrage 
DCN 

Totaal 
budget   

Technische dag      25 maart 30 € 18 € 525 € 250 € 775 sprekers, lunch, borrel 

Hemelvaarttocht 18 - 21 mei 2023 20 € 5 € 100 € 275 € 375 steigerborrel, herinneringsplaatje, 

Motorendag     okt 2023 30 € 15 € 450 € 200 € 650 Zaalhuur, lunches, wijn sprekers 

Praktijkdag Lijnenspecialist 25 € 20 € 500 € 125 € 625 Kosten materialen 

Valkenbokaal 28 € 40 € 1.120 € 1.000 € 2.120 
Restaurant, 2 cons, boothuur, 
prijzen 

Scheepvaartmuseum, Weduwe Joustra   
oktober 15 € 20 € 300 € 150 € 450 Entrée, 2 consumpties 

Bezoek zeilmakerij Hagoort 15 € 5 € 75 € 25 € 100 Cadeau 

Webinar Brandstoffen, april 30 € 3 € 90 € 150 € 240 Reiskosten, cadeau 

Webinar (nog te organiseren) 30 € 3 € 90 € 150 € 240 Reiskosten, cadeau 

Totaal:     € 3.250 € 2.325 € 5.095   
  



  
 

Adspirant leden sinds laatste ALV 22 maart 2022. 
 
LID NAAM WOONPLAATS LAND 
3043 Maarten Witlox AMSTERDAM  
3044 Carla Molenaar LINSCHOTEN  
3045 Sebastian Paszek LONDON GREAT BRITAIN 
3046 Edwin Prins THOLEN  
3047 Marcel Meinders WAGENINGEN  
3048 Marc Veul HEILOO  
3049 Frank Willems WERKHOVEN  
3050 Arianne Bijkerk KRIMPEN AAN DE LEK  
3051 Ruud Welle ZWIJNDRECHT  
3052 Martin Eijkeren OOST SOUBURG  
3054 Bert Valkengoed ZEEWOLDE  
3055 Hans Gunnarsson ALMERE  
3056 Ed Cops HEILOO  
3057 Martijn Veen HOOGLAND  
3058 Raoul Kreemers KLOETINGE  
3059 Frederik Vinkenborg MUIDEN  
3060 Jack Weerdmeester MILLINGEN AAN DE RIJN 
3061 Jan Tholen OISTERWIJK  
3062 Bart Thielen OIRSCHOT  
3063 Frank Visscher BENNEKOM  
3064 Gijsbert Boer ZEIST  
3065 Ton Worp ZWOLLE  
3066 Dominic Heiden ROTTERDAM  
3067 Adriaan Noord PETTEN  
3068 Philip Takken HILVERSUM  
3069 Kees Bignell OUDE TONGE  
3070 Marije Zijlmans WILLEMSTAD  
3071 Machiel Arnold VLISSINGEN  
3072 Erik Jong ALKMAAR  
3073 Rob Willems BERGHEM  
3074 Muriel Le Pair AMSTERDAM  
3075 Job Berg SLIEDRECHT  
3076 Bert Borkus HAARZUILENS  
3077 Hamed Naisas EINDHOVEN  
3078 Herold Berkum OLDENZAAL  
3080 Juri Taraskin HERDECKE, NW DUITSLAND 
3081 Henjo Ruiter MEDEMBLIK  
3082 Errol Koenders UTRECHT  
3084 Sander Berg EDE  
3085 Sander Schouten STIENS  
3086 Marten Heide TJERKGAAST  
3087 Jaap Metzlar NIEUW SCHEEMDA  
3088 Michiel Zoethout TINTE  
3089 Ariën Grupstra EMMEN  
3090 Adwin Vocht ARNHEM  
3091 Jeroen Belleghem KERKHOVE BELGIE 
3092 Menno Berens UTRECHT  
3093 Aiko Lem HILVERSUM  
3094 Henk Jan en Geke Hoogendoorn ENKHUIZEN  
3095 Martijn Kamermans HOUTEN  
3096 Albert Nieuwenburg OEGSTGEEST  
3097 Martijn Tomassen LOENEN AAN DE VECHT  
3098 Marco Oosterveld MONSTER  
3099 Richard Wicherts DELFT  
3100 Coen Smit HUIZEN  
3101 Jan Jacob Maa BIDDINGHUIZEN  
3102 Maarten Egberts DOESBURG 
3103 Peter Coppes AVENHORN 
3104 Mathis Wissemen BIELEVELD  DUITSLAND 
3105 Evert van de Beek DRIEBERGEN  


