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Algemene Ledenvergadering Dehler Club Nederland 2019 
 
 
Hierbij treft u de volgende stukken voor de Algemene Ledenvergadering 2019 aan: 
 
 blad 
 

1. Uitnodiging en Agenda Algemene Ledenvergadering + korte routebeschrijving 2 
 

2. Verslag Algemene Ledenvergadering 16 maart 2018 4 
 

3. Jaarverslag 2018 Secretaris 8 
 

4. Jaarverslag 2018 Commissie Noord 11 
 

5. Jaarverslag 2018 Commissie Zuid 13 
 

6. Jaarverslag 2018 Redactie Commissie 15 
 

7. Jaarverslag 2018 Technische Commissie 17 
 

8. Jaarverslag 2018 Webteam 18 
 

9. Financieel Jaarverslag 2018 20 
 

10. Balans 2018 22 
 

11. Begroting 2019 23 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Ully Slijper-Neuberger, Secretaris 
  



 
 
 

  Pagina 2 van 23 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Dehler Club Nederland 
Donderdag 14 maart 2019 aanvang 20.00 uur 
 
Locatie: Watersportvereniging Aalsmeer 
Uiterweg155 
1431 AD Aalsmeer 
Website: https://www.wvaalsmeer.nl  
 
Het bestuur van de Dehler Club Nederland nodigt u van harte uit voor de Algemene 
Ledenvergadering. 
Na afloop van de vergadering is er gelegenheid nog na ter praten aan de bar, dus 
komt allen! 
 
Wij ontvangen u graag met een kopje koffie/thee tussen 19.30 en 20.00 uur. 
 
Agenda 

1. Opening door de voorzitter. 
2. Welkom aan adspirant leden. 
3. Mededelingen en ingekomen stukken. 
4. Vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 16 maart 2018.  
5. Jaarverslagen van de secretaris en de commissies. 
6. Financieel Verslag 2018 en begroting 2019. 
7. Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur voor 2018. 
8. Benoeming van de kascommissie 2019. 
9. Mutaties in de commissies. 
10. Bestuurssamenstelling en -verkiezingen. 

Hugo Waterschoot treedt af na een zittingstermijn van 4 jaar. Hij is herkiesbaar. 
Door het vertrek van Alex Lemstra ontstond de vacature van voorzitter 
redactiecommissie. 
Vacature van voorzitter PR commissie. 

11. Rondvraag. 
12. Sluiting, napraten met borrel. 

Hebt u vragen of discussiepunten die u graag behandeld wilt zien tijdens de ALV, 
dan kunt u deze vooraf inleveren bij de secretaris: secretaris@dehlerclub.nl of 
telefonisch: 020-6593003 of 06-15363625. 
Zoals gebruikelijk zijn het verslag van de ALV van 2018, alle verslagen van de 
commissies en de begroting voor 2019 ca. 2 weken voor de vergadering vanaf onze 
website te downloaden. Op verzoek zal de secretaris de stukken toesturen. 
  

https://www.wvaalsmeer.nl/
mailto:secretaris@dehlerclub.nl
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Routebeschrijving naar WV Aalsmeer: 
Komende vanaf de A2 
Ga via de A9 naar de A4 richting Den Haag 
Komende vanaf de A4 
Vanuit het noorden via A4 of A5, neem afslag 3+3A naar N201 richting 
Hoofddorp/Aalsmeer. 
Houdt rechts aan en neem afslag 3 richting Hoofddorp Aalsmeer. 
Houd daarna links aan en volg de borden voor 
Schiphol-Rijk/OudeMeer/Aalsmeer/N201, sla bij de stoplichten linksaf. 
Ga verder op de N201. 
Vanuit het zuiden via A4, neem afslag 3+3A richting Hoofddorp Aalsmeer. 
Houdt rechts aan en neem afslag A3 richting Hoofddorp/Aalsmeer. 
Houd rechts aan bij de splitsing en volg de borden voor Schiphol-Rijk/Oude 
Meer/Aalsmeer/N201, sla bij de stoplichten rechtsaf. 
Ga verder op de N201. 
 
N201 
Ga rechtdoor op de Hoofddorpdreef/de N201. 
Neem de afslag richting Rijsenhout/Pudongweg. 
Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Pudongweg. 
Sla rechtsaf naar de Kruisweg/de N196. 
Ga verder op de N196. 
Sla rechtsaf bij de stoplichten bij de v.d.Ende studio’s naar de Van Cleeffkade. 
Vanaf de Joop v.d. Ende studio rijdt u rechtdoor langs het dorpsplein aan uw 
linkerkant. 
Blijf rechtdoor rijden, u rijdt vanzelf de Uiterweg op.  
Volg deze ongeveer 2 km. Aan uw linkerkant op nummer 155 vind u de Watersport 
Vereniging Aalsmeer. 
Tijdens evenementen zal het hek openstaan of voor u worden opengedaan. 
 
Watersportvereniging "Aalsmeer" 
Uiterweg 155, 1431 AD Aalsmeer  
 
Namens het bestuur van de Dehler Club Nederland 
Ully Slijper-Neuberger, Secretaris 
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Dehler Club Nederland, 
gehouden op 16 maart 2018 in het Zee- en Havenmuseum te IJmuiden 
 
Aanwezig: 22 leden en 9 partners 
Bericht van verhindering: Rob Bos, Alex Lemstra, Menzo Bunge, Femia Kramer, 
Mieke en Hans Verhoeff. 
Na een bijzonder interessante rondleiding door het museum begint de vergadering 
om 21.10 uur. 
 

1. Opening door de voorzitter 
Jan Willem heet de aanwezigen welkom en begroet in het bijzonder de ereleden Wim 
Nierman, Ger Rossel en Leo Kuiper en het lid van verdienste Rob Jaspers. 

2. Welkom aan de aspirant leden 
Er blijken geen aspirant leden aanwezig te zijn. 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
De voorzitter heeft wel een mededeling, namelijk dat er besloten is om een nieuwe 
commissie voor PR-activiteiten in het leven te roepen, onder leiding van een 
bestuurslid. Hiervoor is een vacature in het bestuur. De commissie zorgt voor externe 
contacten en zal streven naar uitbreiding van ons ledenbestand. Leden die zich voor 
deze commissie willen aanmelden zijn van harte welkom. In afwachting daarvan 
zullen alvast enkele wervingsactiviteiten worden ondernomen waarover Hanneke 
Friebel meer kan vertellen. 
Hanneke: in onze thuis-, maar ook in andere havens komen we vaak Dehlers tegen 
die nog geen lid van onze vereniging zijn. Om contact met deze schippers op te 
nemen kunnen we een praatje aanknopen en een flyer aanbieden. Of, als er 
niemand aan boord is, een visitekaartje met ons eigen telefoonnummer achterlaten. 
Iedereen is welkom aan deze ledenwerfactie mee te doen. Na afloop van de 
vergadering kan men zich bij Hanneke melden, te zijner tijd ontvangen de 
geïnteresseerden dan het benodigde materiaal. 
 
Jan Willem blikt nog een keer terug naar een bijzonder geslaagd lustrumfeest en het 
vele werk dat door de feestcommissie is gedaan. 
Om de komende clubdag in november ook te doen slagen zijn opnieuw leden nodig 
om deze dag voor te bereiden. De leden die de clubdag zo goed hebben geregeld 
doen dat al vele jaren. Het bestuur en de 'oude' commissie zien graag dat nieuw 
bloed de clubdagcommissie gaat overnemen. Hij verzoekt aanwezige (maar ook 
vandaag afwezige!) leden om hiervoor contact met hem op te nemen. 

4. Vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2017 
Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt vastgesteld. 
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5. Jaarverslagen van de secretaris en de diverse commissies 
Ook hier zijn geen vragen over, de verslagen worden vastgesteld. 

6. Financieel verslag van 2017 en begroting 2018 
Hierover zijn geen vragen en opmerkingen. Wel informeert Wim Nierman of het 
ledenbestand is toe-, dan wel afgenomen. Ten opzichte van 2016 is het bestand met 
16 afgenomen, er zijn dus meer vertrekkende dan nieuwe leden. Wim vraagt verder 
of de importeur/makelaar benaderd is om bij de aankoop van een Dehler een 
lidmaatschap voor een jaar cadeau te geven? Dit is al eens besproken, alleen heeft 
de importeur daar weinig animo voor getoond. Tot nu toe gaat hij niet verder dan het 
plaatsen van een advertentie in Op Koers. 
Er worden bovendien weinig nieuwe schepen verkocht en naar blijkt zijn de kopers 
ervan niet geïnteresseerd in een lidmaatschap van de DCN. 
Wim: gezien er Dehler eigenaren uit andere landen lid van de DCN zijn is het 
misschien ook mogelijk om de fa. Hanse zelf te vragen een lidmaatschap van een 
jaar bij de aankoop van een Dehler cadeau te geven? Jan Willem zal dit uitzoeken. 
 
Wordt er navraag gedaan bij leden die zich afmelden naar de reden van opzegging? 
Ja, opzegging heeft verschillende redenen, meestal speelt leeftijd een rol.  
 
De begroting 2018 wordt goedgekeurd. 

7. Verslag kascommissie en decharge van het bestuur voor 2017 
Paul de Vries en Hans Ykema hebben de boeken gecontroleerd en, met een 
compliment aan de penningmeester, vastgesteld dat alles in orde was. 
De vergadering verleent de penningmeester decharge voor het in 2017 gevoerde 
beleid. 

8. Benoeming van de kascommissie 2018 
Paul neemt na 2 jaar afscheid van de kascommissie, Leo Kuiper meldt zich aan als 
nieuw lid, waarvoor dank. 

9. Mutaties in de commissies 
In bijna alle commissies zijn nog steeds vacatures. 
De commissie Noord mocht Erik Boonacker als nieuw lid welkom heten, maar 
bestaat nog steeds slechts uit 3 leden. 
Commissie Zuid heeft met Marjo Diebels een nieuw lid erbij gekregen, bestaat nu uit 
4 leden en heeft één vacature. 
Redactiecommissie: eindredacteur Hans van Kuijeren is van plan om aan het eind 
van het jaar te stoppen, voor hem wordt een opvolger gezocht. 
Technische commissie: heeft geen vacature maar versterking is altijd welkom. 
Webteam: Artie van Putten is de commissie komen versterken, ook hier is iemand 
welkom die met name verstand heeft van Wordpress met alles wat daarbij hoort. 

10. Bestuurssamenstelling en – verkiezingen 
Henk Ossel treedt af als bestuurslid maar blijft de ledenadministratie doen, gelukkig 
maar! Jan Willem bedankt hem met een fles lekkers en bloemen. 
Hotze Talsma treedt na 8 jaar trouwe dienst af als penningmeester. Hij was niet 
alleen penningmeester maar heeft ook tijdens de afwezigheid van de voorzitter diens 
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taak overgenomen en was met zijn betrokkenheid van onschatbare waarde voor het 
bestuur. Ook hij wordt naast een daverend applaus bedankt met een fles en 
bloemen. 
Gelukkig heeft het bestuur in René Duursma een opvolger gevonden. De leden gaan 
akkoord met zijn benoeming. Tot René ‘s verrassing hebben de aanwezigen verder 
geen vragen voor/over hem. 
Jan Willem maakt bekend dat er twee verstekelingen in het bestuur zitten. De een is 
hijzelf, de ander Hanneke Friebel. Beiden hadden volgens rooster in 2017 af moeten 
treden, zij zitten dus al een jaar lang illegaal op hun plek. De leden gaan akkoord met 
hun aanblijven voor de komende drie jaar. 

11. Website 
Fred Neve schetst de stand van zaken tot nu toe. E.e.a. is uitvoerig te lezen in het 
jaarverslag van het Webteam. 
Rob Jaspers vult aan dat met behulp van een externe expert het gelukt is de website 
voorlopig draaiende te houden en dat de verwachting is om binnen drie maanden 
naar een nieuwe website over te gaan. Daarna zal een extern bedrijf, waar inmiddels 
contact mee is opgenomen, het onderhoud op zich nemen. 
Op de vraag van Erik Boonacker waarom het opknappen van de site niet gelijk aan 
een extern bedrijf is uitbesteed antwoordt Fred dat de problemen dusdanig 
ingewikkeld en ondoorzichtig waren dat men liever eerst zelf orde op zaken wilde 
stellen. 
Tot slot kan worden vastgesteld dat de DCN website uniek is in zijn soort door de 
combinatie van website en forum. 

12. Voorstel tot benoeming erelid 
In het bestuur is uitvoerig overlegd of, en zo ja wie er dit jaar in aanmerking komt 
voor de titel erelid. Deze titel behoort toe aan een persoon die zich voor 100% inzet 
voor de club, altijd beschikbaar is en vooral door inzet en energie ook anderen 
motiveert. 
Het bestuur heeft unaniem besloten dat Femia Kramer aan al deze criteria voldoet en 
als erelid zal worden voorgedragen. De aanwezige leden gaan akkoord en begroeten 
deze voordracht met een groot applaus! Helaas kan Femia op deze vergadering niet 
aanwezig zijn, op een nader te benoemen tijdstip zal zij alsnog naar behoren 
gelauwerd worden. 

13. Rondvraag 
Leo Kuiper vraagt waarom evenementen zoals de IJsselmeercup en de 
Valkenbokaal niet meer plaatsvinden. 
Het blijkt steeds moeilijker om deze evenementen, waarvoor toch een flink aantal 
deelnemers nodig is, van de grond te krijgen. De oorzaken zijn mogelijk de datum 
en/of de kosten van het evenement (dit geldt vooral voor de Valkenbokaal). Ondanks 
dit gegeven is Commissie Noord aan het bekijken of met name de IJsselmeercup 
nieuw leven kan worden ingeblazen. Het bestuur zal zich nader beraden of het 
mogelijk is om de Valkenbokaal toch, maar in een andere vorm te organiseren. 
Andere, nieuwe evenementen zijn wel succesvol. Zo was verleden jaar de Optima 
reünie een groot succes en zal dit jaar zeker opnieuw worden gehouden. Ook vindt 
er in juni een nachttocht plaats, in samenwerking met de Toerzeilers. 
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Het is dus belangrijk dat er nieuwe leden in de commissies komen, met nieuwe 
ideeën en veel energie om een evenement te “trekken”. 
N.a.v. een vraag van Hans Ykema zegt Jan Willem dat het bestuur binnenkort zal 
overleggen hoe met de nieuwe wet Privacybescherming (de zogeheten Algemene 
Verordening Gegevensbescherming) om te gaan. 
Leo Kuiper heeft dan wel geen vraag maar verzoekt de aanwezigen om het bestuur 
en alle commissieleden te bedanken voor al het werk dat het afgelopen jaar 
belangeloos is verzet. De aanwezigen geven gehoor met een daverend applaus. 
 

14. Sluiting 
Om 22.19 uur sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor 
een afsluitend drankje. 
 
Ully Slijper-Neuberger, Secretaris   
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Jaarverslag 2018 van de Secretaris 
 
Ook in 2018 bestond het Algemene Bestuur uit acht leden: de voorzitter, 
penningmeester, secretaris en de voorzitters van de verschillende commissies. 
In het voorjaar werd besloten om daar een nieuwe PR commissie aan toe te voegen, 
om de bekendheid van de club te vergroten en het ledenaantal ten minste op peil te 
houden. Dit laatste is meer dan gelukt: aan het eind van het jaar konden we het 
honderdste nieuwe lid verwelkomen. 
Het Algemene Bestuur kwam in 2018 vijf keer bij elkaar. V.w.b. het Dagelijks 
Bestuur, bestaand uit de voorzitter, penningmeester en secretaris, werd afgesproken 
dat het alleen nodig was om apart bijeen te komen als een dringend onderwerp niet 
op een AB vergadering kon wachten. Dit was in 2018 niet het geval. 
Nadat in mei 2018 de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in 
werking is getreden heeft het bestuur daar ruim aandacht aan besteed. Het aan de 
AVG aangepaste reglement voor datagebruik en websitegegevens werd op de 
website geplaatst. In 2019 zullen nog enkele punten verder worden uitgewerkt en 
aangepast. 
Onderstaand vindt u een samenvatting van activiteiten die niet door de commissies 
noord en zuid werden georganiseerd: 
Nieuwjaarsreceptie op 13 januari. 
Deze bijeenkomst vond plaats in “De Stuurhut” in de verenigingshaven van Huizen. 
Zoals bij de meeste bijeenkomsten van de DCN waren ook deze keer vooral 
bekende gezichten te zien. Enkele “nieuwe” bezoekers werden bij binnenkomst door 
bestuursleden hartelijk ontvangen en geïntroduceerd. 
De voorzitter, Jan Willem Kemper, nam daarna het woord. Hij vatte kort samen welke 
activiteiten door de verschillende commissies in 2017 werden uitgevoerd en welke, 
door gebrek aan belangstelling, helaas niet door konden gaan. 
Ook vond hij het zorgelijk dat er bijna geen leden te vinden zijn die een activiteit 
willen organiseren of bij een door een commissie georganiseerde activiteit te helpen. 
Hetzelfde geldt helaas ook voor het zitting willen nemen in een commissie. Ondanks 
herhaalde oproepen in het clubblad OP KOERS wilde het in 2017 niet lukken 
bepaalde vacatures in te vullen. 
De webmaster Fred Neve maakte daarna de winnaars van de jaarlijkse fotowedstrijd 
bekend. De eerste prijs werd deze keer gewonnen door Kees en Adri Bal met een 
werkelijk schitterende foto van een Dehler in volle vaart. 
De Algemene Ledenvergadering op 16 maart. 
Het Zee- en Havenmuseum in IJmuiden was deze keer de gastheer van onze ALV. 
Voorafgaand aan de officiële vergadering kregen de aanwezigen een bijzonder 
interessante, maar door tijdgebrek helaas te korte, rondleiding door het museum. 
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De voorzitter heette daarna de aanwezigen en vooral de ereleden en een lid van 
verdienste hartelijk welkom. Hij benadrukte het belang om het ledenaantal op peil te 
houden en om vooral jongere nieuwe leden aan te trekken. 
Eén van de plannen hiervoor is het instellen van een commissie voor PR activiteiten 
en het op grotere schaal werven van nieuwe leden. Hanneke Friebel, voorzitter van 
de commissie zuid, vertelde daarna welke plannen hiervoor inmiddels zijn gemaakt. 
Als afsluiting keek de voorzitter nog een keer terug naar het bijzonder geslaagde 
lustrumfeest in 2017 en het vele werk dat toen door de feestcommissie is gedaan. 
De jaarverslagen van 2017 en de begroting 2018 riepen weinig vragen op en werden 
alle goedgekeurd waarna aan de penningmeester décharge werd verleend voor het 
in 2017 gevoerde beleid. 
In verschillende commissies ontstonden vacatures en ook in de samenstelling van 
het bestuur gebeurde het e.e.a. Zo trad administrateur Henk Ossel af als lid van het 
bestuur, gelukkig blijft hij de ledenadministratie wel voorzetten. 
Hotze Talsma trad na 8 jaar trouwe dienst af als penningmeester en René Duursma 
was bereid om deze functie over te nemen. De aanwezige leden hadden geen 
bezwaar tegen zijn benoeming. 
Ook gingen ze enthousiast akkoord met benoeming van Femia Kramer als nieuw 
erelid van de DCN. 
(Zie verder het verslag van de ALV 2018) 
De Dehler Clubdag op 10 november 
Al vele jaren organiseert een vaste “Clubdagcommissie” deze bijeenkomst. Al begin 
2018 lieten de leden weten dat het tijd werd om het stokje aan een nieuw team over 
te dragen. Aan liefst jongere leden met nieuwe en frisse ideeën die van deze dag 
een ware happening konden maken. 
Helaas was er, ondanks diverse oproepen in OP KOERS, niemand te vinden die 
deze uitdaging aan wilde gaan. Om de clubdag toch door te laten ging de “oude” 
commissie, aangevuld met enkele leden uit andere commissies, opnieuw aan de 
gang. 
Plaats van handeling was deze keer “Moeke Mooren” in Appeltern. Voor de lunch 
vertelde Joshua van Eindhoven vol verve en humor over zijn belevenissen tijdens 
zijn reis over de oceanen. Daarna konden diverse stands en de afdeling 
“Tweedehands spullen” worden bezocht. 
Na de lunch volgde een bijzonder interessante presentatie van Ar den Boer over de 
voortgang van de Marker Wadden, een project dat momenteel in samenwerking 
tussen Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten wordt uitgevoerd. 
De dag eindigde met een boottocht over de Maas waarbij er voldoende gelegenheid 
was om bij te praten en plannen te maken voor het nieuwe zeilseizoen. 
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De Kaderdag op 24 november 
Zoals elk jaar kwamen alle bestuurs- en commissieleden (in 2018 waren dit 22) aan 
het eind van het jaar bij elkaar. In de eerste plaats om elkaar eens in levenden lijve te 
ontmoeten, om de stand van zaken te bespreken en een op dat moment belangrijk 
onderwerp uit te werken. 
Deze bijeenkomst vond plaats op de Pollux, een voormalig opleidingsschip dat nu 
afgemeerd ligt aan een pier van de oude ADSM werf in Amsterdam Noord. 
Onderwerp van gesprek was, zoals al vaker in het verleden, de teruglopende 
belangstelling van DCN leden bij evenementen die door de club worden 
georganiseerd.  
A.h.v. een aantal stellingen die door Erik Boonakker uit de commissie noord waren 
opgesteld bespraken de aanwezigen welke evenementen meer interesse zouden 
opwekken en welke informatie- en communicatiemiddelen hiervoor aangewend 
kunnen worden. 
Tot slot was er nog een interessante lezing over de ADSM-werf en tot afsluiting een 
diner waarbij de voorzitter de aanwezige commissieleden bedankte voor de tomeloze 
inzet die zij in 2018 hebben getoond. 
 
Ully Slijper-Neuberger, Secretaris   
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Jaarverslag Commissie Noord 2018 
Ook in 2018 zijn er de nodige natte en droge evenementen georganiseerd door de 
commissie. Helaas zijn er ook dit jaar evenementen welke qua organisatie al klaar 
waren, afgelast wegens te weinig deelname op de gepubliceerde uiterste 
inschrijfdatum! 
De uiterste inschrijfdatum wordt gekozen om de organisatie definitieve afspraken te 
kunnen laten maken met havens, restaurants, musea enz. Tegenwoordig zijn er vaak 
kosten verbonden aan het niet of met minder mensen verschijnen op locaties. 
Informatieve zondagmiddag bij Vrolijk Watersport, in samenwerking met de 
commissie zuid DCN 
Voor het 2e jaar waren we op een winterse zondagmiddag begin februari te gast bij 
Vrolijk Watersport in Scheveningen. Er werden 3 interessante onderwerpen 
gepresenteerd: de aangepaste regels en marktonwikkelingen ten aanzien van 
antifouling, welke kleding kun je het beste dragen bij zeer koud en warm weer en hoe 
kun je het beste noodreparaties uitvoeren op je zeilen. De 25 deelnemers werden 
verwend met drankjes en hapjes en konden tussen de presentaties door rondneuzen 
in de winkel. 
Dehlercafé 2018 
Gehouden in Huizen, met als spreker ons Lid Jelle Hofstra welke met zijn Dehler 
Optima 101 grote tochten maakte en daarmee  zijn boot tot de grens van de ontwerp 
specificatie belasten, maar ook alle zaken van alle dag besprak  welke tijdens zijn 
vele tochten de revue passeerde. De middag werd gezellig afgesloten met de 
bekende portie afhaal Chinees. 
Polyesterdag 
Voor de tweede keer werd bij Modus Marine een cursus dag georganiseerd over het 
bijwerken van beschadigingen in polyester en hoe die te repareren. De dag was 
opnieuw een groot succes. Vandaar dat de dag herhaald wordt eind 2019. 
Hemelvaart/verrassingsweekend 
Ook dit jaar was er  weer een traditionele Hemelvaarttocht. Onze boten proefden 
weer brak/zout water. We zijn deze keer naar Harlingen geweest waar we in de 
Noorder haven met zijn allen op de kade hebben zitten barbecueën. Ook hebben we 
het nieuwe Waddencentrum bij de sluis in Kornwerderzand bezocht. Het weekend 
werd afgesloten bij de Mastenbar in Enkhuizen met het traditionele diner. 
Optima weekend in juni 
Na het succes in 2017, waar 9 Dehlers Optima 92/98 een gezellig weekend met 
elkaar doorbrachten in Lelystad, bleken er door diverse omstandigheden in 2018 
slechts 3 deelnemers te zijn en is het weekend geannuleerd. Tijdens het weekend 
kreeg commissielid Bert (ook 1 van de deelnemers uiteraard) telefoontjes van de 
andere 2 deelnemers. Ze hadden dit weekend toch vrijgehouden en zo troffen de 3 
elkaar toch nog in Enkhuizen voor een gezellige borrel aan boord. Afgesproken om in 
2019 in ieder geval het weekend weer te organiseren en het ook door te laten gaan. 
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Motor instructie dag 
In oktober is er een instructiedag over Volvo motoren en Yanmar motoren gehouden 
in Lelystad bij Flevo Marina Yachtservice & Refit met ingedachte het winterklaar 
maken van de motor. Deze zaterdag is een succes geweest met een 35-tal 
aanmeldingen en veel leden die voor de eerste keer een evenement bezochten. 
Overige activiteiten 
Ook in 2018 heeft de commissie tijdens de clubdag in november een standje bemand 
waar de nodige adviezen van leden over evenementen in ontvangst zijn genomen. 
Tevens is er geworven doormiddel van een groot uitgevallen vacature voor nieuwe 
commissie leden voor de verschillende commissies. 
Er is tevens geënquêteerd om beter inzicht te krijgen in de interesse gebieden van 
onze leden we willen onze activiteiten hier op afstemmen.  
Samen met de commissie zuid worden nieuwe leden telefonisch welkom geheten 
door een commissie lid. Dit is naar aanleiding van besluiten genomen op de 
kaderdag 2015. Voor de commissie noord is na een onderbreking hiervan dit weer 
opgepakt door de commissie leden  Bert Koers en Erik Boonacker. 
Organisatie 
De commissie bestaat momenteel uit de leden Bert Koers, Erik Boonacker, Frank 
Beijnvoort en commissie voorzitter Hugo Waterschoot. 
Met ingang van 2018 heeft commissie lid Ully Slijper aangegeven niet langer 
beschikbaar te zijn voor commissie noord i.v.m. haar overstap naar het dagelijks 
bestuur van de Dehlerclub als secretaris. 
We zijn dan ook nog steeds opzoek naar nieuwe commissie leden. Mensen die 
bereid zijn de nodige tijd en energie in de commissie te steken. Gelukkig zijn er 
rondom de commissie nog een groep mensen die activiteiten organiseren en/ of mee 
helpen te organiseren. De commissie spreekt hiervoor dan ook de uitdrukkelijke dank 
uit. 
Voor 2019 gaat de commissie proberen meer winterevenementen te organiseren en 
dan mogelijk ook meer op zondagmiddag i.v.m. het druk bezet zijn van onze leden 
door de week en op zaterdagen. 
 
Hugo Waterschoot, Voorzitter commissie Noord  
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Jaarverslag Commissie Zuid 2018 
Informatieve zondagmiddag bij Vrolijk Watersport 
Voor het 2e jaar waren we op een winterse zondagmiddag begin februari te gast bij 
Vrolijk Watersport in Scheveningen. Er werden 3 interessante onderwerpen 
gepresenteerd: de aangepaste regels en marktonwikkelingen ten aanzien van 
antifouling, welke kleding kun je het beste dragen bij zeer koud en warm weer en hoe 
kun je het beste noodreparaties uitvoeren op je zeilen. De 25 deelnemers werden 
verwend met drankjes en hapjes en konden tussen de presentaties door rondneuzen 
in de winkel. 
Hemelvaarttocht 
Dit jaar zeilden we richting het Tholense Gat en door de Bergsche Diepsluis naar de 
pittoreske haven van Tholen. Daarvoor verzamelden we eerst op Hemelvaartsdag in 
de jachthaven van Kats waar we een heerlijke maaltijd in de vorm van ‘potluck’ 
genoten. Iedere boot zorgde voor een smakelijk warm of koud gerecht of voor een 
voorraadje drank. Op de vrijdag daarna zeilden we naar Tholen en kregen daar een 
rondleiding van een oud-Tholenaar met aansluitend een mooi diner in het clubhuis 
van WSV De Kogge. Op zaterdagochtend was de afscheidskoffie met de traditionele 
bolus, waarna eenieder het weekend verder naar eigen behoefte invulde. 
Stertocht en barbecue 
Op 9 en 10 juni 2018 zeilden de Dehlers in Zuid weer een Stertocht naar de 
Mosselbank in het Grevelingenmeer. Daar genoten we van een heerlijke barbecue 
en een mooi kampvuur tot diep in de nacht. 
Rondje Tiengemeten 
Op zaterdag 8 september 2018 is het 12e Rondje Tiengemeten gevaren. Bij de start 
was er een flinke wind, zodat een aantal boten gereefd aan de wedstrijd begon. De 
snelle boten die voorop voeren konden daardoor goed uitlopen op de boten die daar 
achteraan kwamen. De laatsten kregen in het 2e deel van de wedstrijd te maken met 
inzakkende wind. De eindstrijd tussen de laatste 2 boten Optimaal en Clochard was 
desondanks spannend. Winnaar werd dit keer Deen Houtepen met Second Love in 
een gecorrigeerde tijd van 2:42:42 uur. Tijdens de voorafgaande avond, de 
aansluitende borrel, de barbecue en het ontbijt de volgende morgen genoten we van 
elkaars gezelschap en verhalen. Het was een geslaagd weekend. 
Nieuwe leden 
Dit jaar hebben we een ledenwerfactie georganiseerd. Vooral Marjo Diebels, 
commissielid Zuid, heeft zich hiervoor ingezet. De ledenwerfactie heeft geleid tot 100 
nieuwe leden voor de Dehlerclub in 2018. Alle leden die in 2018 zijn toegetreden tot 
DCN en hun ligplaats hebben in Zuid-Nederland zijn telefonisch benaderd door een 
commissielid, voor kennismaking, het geven van aanvullende informatie en om hen 
te enthousiasmeren om te participeren in de vereniging. Over het algemeen stellen 
de nieuwe leden deze kennismaking op prijs. 
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Samenstelling van de commissie 
Eind 2018 nam André van Naarden afscheid van Commissie Zuid. Om het aantal 
commissieleden op 5 te kunnen brengen waren er eind 2018 dus 2 vacatures, 
waarvoor zich reeds 1 kandidaat, Joop Thissen, heeft gemeld. Ook Hans Verhoeff en 
Marjo Diebels hebben zich in 2018 weer enthousiast ingezet als commissielid, onder 
voorzitterschap van Hanneke Friebel. 
 
 
Hanneke Friebel, Voorzitter commissie Zuid  
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Jaarverslag 2018 Redactie Commissie Op Koers. 
De redactie 
Het redactieteam bleef het grootste deel van het jaar ongewijzigd. 
Commissievoorzitter, tevens bestuurslid: Lex Lemstra. 
Eindredacteur: Hans van Kuijeren. 
Verzending Op Koers: Paul Kramer, tevens vervangend voorzitter. 
Opmaak: Adri Hidding. 
Mutaties redactiecommissie 
Reeds tijdens de Algemene ledenvergadering van 2018 had Hans van Kuijeren 
aangegeven aan het eind van het jaar te willen stoppen als eindredacteur. Hij heeft 
dat dan 10 jaar gedaan. Gelukkig reageerde na een herhaalde oproep in Op Koers 
no. 4 Marieke Verhaar uit Arnhem. Zij neemt het redactionele estafettestokje over. 
De laatste Op Koers van 2018 was een coproductie. Vanaf OK 1 in het nieuwe jaar 
2019 is zij de nieuwe eindredacteur. 
Ook commissievoorzitter Lex Lemstra heeft aangegeven om hem moverende reden 
te stoppen met het voorzitterschap en tevens af te treden als bestuurslid van de 
DCN. 
Redactievergaderingen 
Er werd in totaal vijf maal vergaderd bij Hans (Haarlem) en bij Adri thuis (Huizen) 
Daarbij werden de vorige uitgaven van Op Koers besproken en bestuursstandpunten 
uitgewisseld voor zover deze in relatie stonden met het uitbrengen van Op Koers. 
Verheugend is dat Op Koers sinds het vorige jaar fullcolour wordt uitgebracht. Dat 
komt zeker de aantrekkelijkheid van het blad ten goede.  
Inhoud Op Koers 
In zijn algemeenheid kan worden opgemerkt dat de hoeveelheid ingeleverde kopij 
soms wat te wensen overliet met als gevolg veel wit in met name OK 2 (april). Ook 
no 4 (september) was wat dunnetjes met slechts 24 pagina’s. Na enkele interviews 
met nieuwe leden is deze rubriek een beetje in het vergeetboek geraakt en datzelfde 
geldt voor de rubriek klusideeën. 
Technische bijdragen 
Techniek is altijd een belangrijk onderwerp geweest in Op Koers. De redactie vraagt 
zich af of het bijvoorbeeld mogelijk zou zijn dat iemand van de Technische 
Commissie het forum van de website in de gaten zou kunnen houden om daaruit 
zaken te destilleren die zich lenen voor publicatie in Op Koers. 
De Planning 
Een ander zorgenkindje is de planning van de uitgaven van Op Koers. Zoals bij elk 
periodiek geldt ook voor iedere Op Koers een deadline. Het is soms verleidelijk om 
die wat uit te stellen wanneer kopij wordt toegezegd. Meestal is er wel enige speling 
mogelijk maar die deadline is er niet voor niets. Er zijn immers ook tijd nodig voor de 
opmaak en de correcties van de proefnummers. Ook met de drukker zijn immers 
afspraken gemaakt en dat geldt ook voor de tijdige aanlevering van het blad voor de 
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verzending. De redactie wil dit item dan ook graag nog eens uitgebreid onder de 
aandacht brengen bij alle ‘vaste’ leveranciers van kopij. 
 
Namens de redactiecommissie 
Hans van Kuijeren.  
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Verslag Technische Commissie DCN 2018. 
 
De Technische Commissie (TC) is in 2018 uitgebreid met één lid: Olaf Smit. Olaf is 
allround bekend met schepen en hun constructie. Welkom! 
Naast het opvolgen van vragen via het forum op onze website is ook weer een groot 
aantal direct vragen, die via de website gesteld worden aan de Commissie, 
beantwoord. Een breed pallet aan vragen is aan bod gekomen. De TC-leden 
modereren beperkt bij forumdiscussies. 
De Clubdag is ook voor de TC een moment geweest de aanwezigheid te tonen: 

• Introductie van een nieuw hoofdstuk voor het Technisch Handboek (revisie 
leiblokken). 

• Gereedschappen. 
• Lummelbeslagen. 
• Teakwerk. 
• En uiteraard de adviezen van de leden va de Technische Commissie. 
 
Dit jaar is opnieuw een acceptabel aantal clubartikelen van de TC verkocht: 

• Technische handboeken. 
• RVS Lummelbeslagen. 
• Accuconditimeters/spanningsmeters. 
• Uitleen schroefaslager-gereedschap. 
• Uitleen persmoertang. 
Een klein aantal producten wordt in vervolg op voorraad gehouden; dit zal de 
levertermijn verkorten. 
Technische Handboeken worden regelmatig via de website besteld. Nadat de 
betaling ontvangen is wordt het handboek met een beperkt aantal hoofdstukken aan 
verzonden. De overige hoofdstukken en aanvullingen kunnen met behulp van een 
link door de eigenaar van het handboek van de website geladen worden. Op deze 
manier wordt het handboek actueel gehouden. TC-lid Wilfried verzorgt zowel het 
gereed maken en versturen van de fysieke handboeken als de links voor 
aanvullingen via email, een behoorlijke klus. 
Uiteraard vergt dit alles enige coördinatie. Een aantal malen per jaar vergadert de 
Technische Commissie om deze coördinatie richting te geven. 
 
Rob Mol, Voorzitter Technische Commissie   
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Jaarverslag 2018 Webteam 
Samenstelling webteam 
Het webteam bestond in 2018 uit Rob Jaspers, Artie van Putten en Fred Neve. Rob 
en Fred zijn in de loop van het jaar druk bezig geweest met het opzetten van een 
vernieuwde website. Dit was nodig omdat Wordpress en de toegepaste plugins van 
de eerder in 2017 door Pinto afgeleverde website niet zonder problemen geüpdatet 
konden worden. Wij zijn hierbij door iemand van buiten belangeloos geholpen. 
Uiteindelijk hebben wij de vernieuwde website begin december kunnen uitrollen. 
Nieuwsbrieven 
Er zijn in het afgelopen jaar 15 nieuwsbrieven verzonden naar iets minder dan 800 
contacten. In december zijn 4 nieuwsbrieven verzonden waardoor wij tijdelijk boven 
onze limiet van 2500 adressen per maand uitkwamen. Dit was nodig voor de website 
wisseling en de fotowedstrijd. Slechts een kleine groep leden heeft zich afgemeld 
voor ontvangst van de nieuwsbrief. Het webteam merkt dat na verzenden van de 
nieuwsbrieven er meer aanmeldingen voor evenementen worden ontvangen en gaat 
daar dus mee door.  
Aantal website bezoekers 
Het aantal website bezoekers (leden logins) in 2018 was ca 54.750. Een stijging van 
ca. 20% t.o.v. 2017. Vermoedelijk te danken aan het grote aantal nieuwe leden in 
2018. 
Het aantal forum topics (onderwerpen) vanaf 2003 staat nu totaal op 5580 (laatste 
jaar zijn er ruim 280 nieuwe onderwerpen gestart), terwijl het totaal aantal geplaatste 
forum berichten sinds 2003 is opgelopen naar ruim 52.174 
Fotowedstrijd 
Het jaar werd weer afgesloten met de fotowedstrijd. Er werden 65 foto’s ingeleverd 
en er is door 49 leden gestemd op de foto’s. Ten opzichte van vorig jaar werden er 
meer foto’s ingeleverd (vorig jaar 45) en door meer leden gestemd op de foto’s (vorig 
jaar 22). Helaas werden deze keer meer foto’s ingeleverd met een te lage resolutie 
dan nodig is om er een vergroting van te maken. De inzenders van deze foto’s zijn 
aangeschreven met de vraag een betere resolutie op te sturen. Slechts een deel van 
de leden heeft hier positief op gereageerd. Wij overwegen voor de volgende 
fotowedstrijd 2019 een ondergrens aan te geven waarbij alleen foto’s met een 
grootte van minimaal 1200 kB worden geaccepteerd. 
Na de stemming bleken 4 van de 5 prijswinnaars een foto te hebben ingestuurd met 
een te lage resolutie (respectievelijk 87 kB, 161 kB, 183 kB en 358 kB). Voor de 3e 
prijs is een vergroting gemaakt op canvas, voor de overige winnaars zijn 
cadeaubonnen besteld waarmee een vergroting besteld kan worden. De winnende 
foto’s worden in een apart fotoalbum op de website gezet, inclusief een overzicht van 
de uitgebrachte stemmen.  
Vacature webteam 
Artie van Putten is van plan om zijn boot te verkopen en zal daarom het webteam na 
dit jaar verlaten. Nu de huidige vernieuwde website eindelijk goed draait vind ook 
Rob het tijd worden zijn werkzaamheden als lid van het webteam te beëindigen. 
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Vanaf 2003 heeft hij onafgebroken aan het roer van deze digitale Dehler gestaan. 
Tijd om het stuurwiel over te dragen. 
Daarom is het webteam op zoek naar iemand die Fred kan helpen met het inbrengen 
van berichten en evenementen op de website. Kennis van Wordpress is een pre, 
maar niet direct noodzakelijk. Maar het zou nog fijner zijn als wij iemand kunnen 
vinden die meer dan erg goed thuis is in Wordpress met alles wat daarbij hoort. Die 
weet wat een theme is, bekend is met php scripts, die verstand heeft van CSS 
bestanden. Stuur ons gerust een email voor overleg en uitleg: 
webteam@dehlerclub.nl 
Onderhoud website 
In 2019 gaan wij kijken of er een bedrijf is te vinden dat het onderhoud van de 
website kan verzorgen en kan helpen bij het oplossen van problemen die mogelijk 
ontstaan. 
 
Fred Neve, voorzitter webteam  

mailto:webteam@dehlerclub.nl
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Financieel Jaarverslag 2018 
 
De DCN heeft het jaar 2018 afgesloten met een voordelig saldo van € 5.119 tegen 
voorzien € 270. Dankzij de ledenwerfactie hebben we meer dan 100 nieuw leden 
mogen verwelkomen, per saldo een toename tot 762 leden. 
Toelichting op de exploitatie 
Inclusief een reservering € 3.000 voor de lustrumviering is het resultaat € 5.119. 
Specificatie: 
Hogere inkomsten: 

• Contributies € 199 
• Evenementen € 174 

Lagere kosten: 

• Bestuur en commissies € 1357 
• Algemene ledenvergadering € 408 
• Evenementen € 500 
• Website € 1283 

Hogere kosten: 

• Diversen, inclusief € 3.000 reservering voor lustrum € 1999 
Voor de werkelijke verschillen, zie Realisatie 2018. 
De contributie van de DCN, € 33 wordt grotendeels geïncasseerd middels een 
afgegeven incasso door onze ledenadministrateur Henk Ossel. Het merendeel gaat 
goed, maar de uitzonderingen kosten onevenredig veel tijd. 
Daarnaast melden nieuwe leden zich aan via de website en dit kan alleen als er 
direct betaald wordt en tegelijk een machtiging voor volgende jaren gegeven wordt. 
Bij late aanmelding zijn november en december gratis en is de betaling voor het 
volgende jaar. 
De netto opbrengst van de contributies in 2018 is € 25.288, iets hoger dan begroot. 
In ons clubblad Op Koers wordt voor twintig advertenties € 4992 betaald, de totale 
kosten zijn € 10.973, € 63 lager dan begroot. 
Evenementen 
Voor leden van de DCN wordt door een klein aantal medeleden evenementen 
georganiseerd. Dit zijn de Nieuwjaarsreceptie, een informatiedag bij de firma Vrolijk, 
het Dehlercafé, een Polyesterdag, twee gezamenlijke Hemelvaarttochten door de 
commissies Noord en Zuid, Rondje Tiengemeten, de motorenwinterklaarmakendag 
en de clubdag. Helaas gingen de nachttocht, de IJsselmeercup en de EHBO 
instructie niet door wegens geringe belangstelling, de betalingen zijn teruggegeven.  
Voor de evenementen 2018 is bij aanmelding via de Dehler-website betaald € 5.715, 
inclusief handbetalingen € 5.924. Daar stonden € 11.030 kosten tegenover. De 
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bijdragen zijn ongeveer als begroot, de kosten iets lager zodat € 466 minder is 
uitgegeven aan evenementen. 
Door het bestuur en commissieleden is € 2.413 minder gedeclareerd en zijn minder 
andere kosten gemaakt.  
Toelichting begroting 
De contributie wordt op € 33 per jaar per lid gehandhaafd. De financiële ruimte wordt 
maximaal gebruikt voor alle evenementen. 
René Duursma 
Penningmeester 
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Balans 2018 

 
 
  

Balans Dehler Club Nederland per 31-12-2018
Activa Passiva

43.101       43.465      43.101      43.465      
€ € € € € € € €

Liquide Middelen Kort Vreemd Verm.
ABN-AMRO 920          1.676       
DKS-rekening bij AA 23.284      30.300     Vooruitbet. Contr. 394         594           

24.204       31.976      Crediteuren 1.507      2.974        
1.901       3.568       

Vlottende Middelen Jubileumfonds
Debiteuren 1.804       
Kas commissies N&Z 125          Lustrum 2021 3.000      6.000        
Borgsom TPG 280          280          3.000       6.000       

280           2.209        
Algemene reserve

Voorraden Algemeen 21.424    21.424      
Petjes/Stagvlaggen 1.841       1.926       5.119        
Handboeken/DVD 21.424      26.543      

1.841        1.926        
26.325       36.110      26.325      36.110      

Algemene Reserve 1 januari -21.424 -24.204
26.543 31.976

-280
2.209

Voorraden 1 januari -1.841
Voorraden 31 december 1.926

1.901
-3.568

Jubileumfonds 1 januari 3.000
Jubileumfonds 31 december -6.000

Toe-/afname 5.119 Toe-/afname 5.119

Vlottende middelen 31 dec.

Kort Vreemd Vermogen 1 januari
Kort Vreemd Vermogen 31 decembe

Resultaat lopend jaar

Toelichting op de Balans
Saldo 1 januari

Algemene Reserve 31 december Saldo 31 december
Vlottende middelen 1 januari
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 Begroting 2019 en Realisatie 2018 
 

 
 


