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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Dehler Club Nederland 2022  
Dinsdag 22 maart 2022 – aanvang 20:00 uur  
  
Het bestuur van de Dehler Club Nederland nodigt alle leden van harte uit voor de Algemene 
Ledenvergadering. Hoewel veel beperkende corona maatregelen zijn opgeheven heeft het 
bestuur besloten de vergadering nog een keer digitaal te houden via een Zoom meeting.  
  
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 2021, alle verslagen van de commissies, het financieel verslag 
2021 en de begroting voor 2022, 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 22 maart 2022 – aanvang 20:00 uur 
  
1. Korte uitleg werking communicatie 

2. Opening door de voorzitter 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

4. Notulen Algemene ledenvergadering 14 september 2021 (zie bijlage) 

5. Jaarverslagen secretaris en andere commissies (zie bijlagen) 

6. Financieel verslag 2021 en begroting 2022 (zie bijlagen) 

7. Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur voor 2021  

8. Benoeming van de kascommissie 2022 

9. Bestuurssamenstelling en -verkiezingen één bestuurslid treed af en is herkiesbaar, t.w.  
• René Duursma (penningmeester). 

Het bestuur draagt de volgende kandidaat voor als voorzitter commissie zuid: 
• Hans Verhoeff. 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 



  
 
 

Conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering van de Dehler Club 
Nederland, gehouden via internetverbinding op 14 september 2021, 20.00 uur. 

Aanwezig: 20 leden. 

1. Inleiding voor vergadering 
René, de penningmeester, stelt zichzelf voor en meldt dat onze voorzitter Erik Boonacker 
wegens privé omstandigheden tijdelijk zijn werkzaamheden heeft opgeschort. René treedt 
deze vergadering op als ad-interim voorzitter. 

2. Opening door de ad-interim voorzitter René Duursma 
Om 20.07 opent de ad-interim voorzitter de vergadering. Aan de orde komen de concept 
statuten, die aangepast zijn wegens de nieuwe wet WBTR, die 1 juli 2021 is ingegaan. Verder 
zal er een beslissing genomen moeten worden over de besteding van het overschot van dit 
jaar dat ten gevolge van de corona epidemie is ontstaan. Tijdens de vorige ALV is de begroting 
op dit punt nog niet geaccepteerd. 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
Er is een bericht ontvangen van Menzo Bunge die onder andere voorstelt een deel van het 
overschot, door het bestuur te kiezen, te gebruiken als een gift voor bijvoorbeeld de KNRM of 
de Stichting Sailability. Dit zal besproken worden bij punt 7 Overschot begroting. 

4. Notulen algemene ledenvergadering van 9 maart 2021 
De concept notulen van de vorige ALV van 9 maart 2021 zijn aan de stukken voor deze 
vergadering gevoegd. Er komen geen opmerkingen over of bezwaren tegen deze notulen en 
die zijn daarmee aangenomen. 

5. Toelating aspirant leden 
De secretaris, Fred Neve neemt het woord. Sinds de laatste ALV zijn er veel nieuwe leden 
bijgekomen. De lijst is als bijlage bij de stukken voor de vergadering bijgesloten. Volgens de 
statuten kunnen de aspirant leden, nadat zij door de vergadering zijn toegelaten als gewoon 
lid, pas bij de volgende ALV hun stemrecht gebruiken. Er zijn geen bezwaren tegen de aspirant 
leden, dus zijn zij nu gewoon lid. 

6. Voorstel wijziging statuten 
De concept statuten maken onderdeel uit van de stukken voor de vergadering, die van de 
website is te downloaden. De wijzigingen in dit stuk zijn geel gemarkeerd. René bedankt 
Hanneke Friebel, die een grote bijdrage heeft geleverd aan de voorbereidingen die geleid 
hebben tot de aanpassingen van de statuten. Daarna legt hij uit waarom deze wijzigingen 
noodzakelijk zijn. De nieuwe wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is de wet die 
gaat over openbaarheid van bestuur. Beslissingen van bestuur moeten inzichtelijk zijn voor de 
leden. Besluiten moeten openbaar zijn en te zien zijn via mailings of via de website. Het gaat 
er ook om dat de inkomsten van de club alleen gebruikt worden voor de activiteiten van de 
club en niet in de zakken van de bestuurders terechtkomen. De penningmeester wordt 
gecontroleerd door de kascommissie, die verslag uitbrengt aan de ALV. Ook moeten besluiten 



  
 
genomen worden door een minimum aantal bestuursleden.  
Op een vraag van Menzo Bunge wordt geantwoord dat er een bestuursverzekering is.  
Evert van der Vrie wil weten wat er gebeurt als er te weinig bestuursleden zijn, door wat voor 
omstandigheden dan ook, om beslissingen te nemen. Geantwoord wordt dat in dat geval de 
leden een nieuwe extra ALV bij elkaar kunnen roepen om nieuwe bestuursleden te benoemen.  
Tenslotte wordt gestemd: 
De stemmingsuitslag:  

Voorstel goedkeuring concept statuten: 
A. Eens 12 
B. Oneens 0 
C. Blanco 0 

De statuten zijn hiermee goedgekeurd. 
Namens het bestuur zullen René Duursma en Fred Neve een afspraak maken met de notaris 
om de statuten te ondertekenen. 

7. Overschot begroting 
Het bestuur heeft een voorstel om het overschot dat is ontstaan te besteden aan het lustrum 
volgend jaar (€ 5000,00) en extra activiteiten te organiseren door de commissies noord en zuid 
(€ 6000,00). Menzo Bunge stelt voor een extra schenking te doen aan de KNRM of aan de 
stichting Sailability. 
Er ontstaat daarna een discussie over de wijze waarop het overschot, met name het bedrag 
van € 6000, besteed moet worden. De conclusie is dat het niet meer mogelijk zal zijn om dit 
bedrag nog in zijn geheel dit jaar uit te geven. Sommigen vinden het een goed idee om een 
deel aan een goed doel uit te geven, anderen weer niet. Ook kan gedacht worden aan een 
contributieverlaging. Voor dit najaar staan ook nog webinars in de planning, waaraan mogelijk 
ook nog een bijdrage geleverd kan worden. Uiteindelijk wordt door de vergadering besloten 
om € 5000 extra uit te geven aan het lustrum van volgend jaar en het overige bedrag voorlopig 
toe te voegen aan de algemene reserve met de intentie om het bedrag in een volgende 
begroting ter beschikking te stellen aan de commissies en eventueel ook aan een goed doel. 
Het bestuur zal dit volgend jaar als voorstel in de begroting mee nemen. 

8. Lustrum commissie 
Het is inmiddels gelukt om een lustrumcommissie samen te stellen. De volgende personen 
hebben zitting in deze commissie: 
René Duursma en Fred Neve, namens het bestuur. 
Hugo Waterschoot en Astrid Boonstra. 
Frank en Irene Beijnvoort. 
Rolf Klaren en Barend Kol. 

9. Rondvraag. 
Menzo Bunge vindt dat het opzeggen van het lidmaatschap ook via een email bericht kan. 
Geantwoord wordt dat dit op dit moment al kan via de website. 
Evert van der Vrie roept op om mee te doen aan de DCN cup dit jaar, door deelname aan de 
’30-mijls’, die tot eind oktober van dit jaar doorloopt. 



  
 
Thomas Been hoopt dat dit de laatste online ALV is. Het is ook mogelijk om een bijeenkomst 
voor de ALV digitaal uit te zenden, zodat leden naast fysieke aanwezigheid vanuit huis de 
vergadering kunnen meemaken. 
Hans Smorenburg vraagt of er nog plannen zijn om een evenement manoeuvreren voor 
vrouwen te organiseren. Volgens Hanneke Friebel ligt het draaiboek klaar, dus als het gezien 
de coronamaatregelen weer kan zal dit evenement georganiseerd worden. 

10. Sluiting 
René bedankt de leden voor aanwezigheid en inbreng. René sluit om 21.00 uur de 
vergadering. 



  
 
Jaarverslag 2021 van de Secretaris 
 
Gedwongen door de opgelegde overheidsmaatregelen in verband met de corona pandemie 
werd de nieuwjaarsreceptie van 10 januari deze keer digitaal gehouden via Zoom. Onze 
voorzitter Erik Boonacker hield de nieuwjaarsrede. Hij sprak de hoop dat dat wij in het 
komende jaar weer veel fysieke bijeenkomsten zouden kunnen organiseren. Maar dat bleek 
achteraf tegen te vallen. Tevens maakte hij bekend dat Hugo Waterschoot werd benoemd tot 
Clublid van het jaar 2020. Daarna hield Hanneke Friebel een korte lezing over haar tocht met 
de boot op de trailer naar Denemarken. Verder werden door Fred Neve de winnaars van de 
jaarlijkse fotowedstrijd bekend gemaakt met het tonen van de winnende foto’s. De 
fotowedstrijd werd gewonnen door Wim Brans. Tussendoor werd een online quiz gehouden 
met behulp van het programma MyQuiz door Thomas Been. Zoals elk jaar zullen alle 
winnende foto’s de voorpagina van Op Koers sieren en gebruikt worden voor de slider op de 
home pagina van de website. 
 
Het algemeen bestuur heeft vijf keer online vergaderd. Fysiek bijeenkomen was helaas niet 
mogelijk dankzij de corona beperkingen. Voordeel is natuurlijk dat er voor de bijeenkomsten 
niet gereisd hoeft te worden. Overige overleggen werden meestal via email verkeer 
gehouden. Het dagelijks bestuur is verder niet bij elkaar gekomen. 
 
Op 9 maart 2021 werd voor de 2e keer de ALV via Zoom gehouden. Onze voorzitter Erik 
Boonacker opende de vergadering. Tijdens deze digitale ALV, die door 30 leden werd 
bijgewoond, traden drie bestuursleden af, dat waren, Hanneke Friebel (voorzitter commissie 
zuid) omdat haar termijn van 8 jaar er op zat, Rob Mol (voorzitter technische commissie) die 
een andere boot heeft gekocht, geen Dehler, en de club heeft verlaten en Ully Slijper 
(secretaris) die het na 4 jaar wel mooi vond. Zij waren dus niet herkiesbaar. Fred Neve werd 
gekozen als secretaris. Voor de beide andere functies waren nog geen kandidaten gevonden. 
De commissie zuid blijft in de huidige samenstelling in functie, maar hopen dat na de zomer 
uit hun midden een voorzitter aangewezen zou kunnen worden. In het najaar werd bekend 
dat Hans Verhoeff deze taak op zich heeft genomen. Behalve Rob Mol bleven de andere leden 
van de technische commissie functioneren, maar uit hun midden was niemand bereid de 
voorzitterstaak op zich te nemen. Er zal dus nog gezocht moeten worden naar iemand die 
bereid is als voorzitter zitting te nemen in de technische commissie. 
De belangrijkste onderwerpen waren het overschot, ten gevolge van het niet doorgaan van 
evenementen, van het financiële resultaat. Besloten werd dat hierover in een extra ALV, te 
houden in het najaar, het bestuur hier een voorstel over zou gaan doen. De begroting werd 
dan ook niet aangenomen. Verder was een belangrijk punt de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen), die door het bestuur werd voorbereid. Deze wet is ingegaan op 1 juli 2021. 
Hiervoor zouden de statuten van de vereniging aangepast moeten worden. Een voorstel 
hiervoor zou ook tijdens de extra ALV aan de leden worden voorgelegd. Al na een uur kon de 
vergadering gesloten worden. Vergaderen via Zoom verkort kennelijk de vergaderduur. 
 
Op 14 september werd dan de extra ALV gehouden. Er werd een voorstel over de besteding 
van het overschot aangenomen, waarmee de penningmeester voor het jaar 2020 werd 



  
 
gedechargeerd en de begroting definitief werd aangenomen. Het voorstel voor aanpassing 
van de statuten werd eveneens aangenomen. Dit voorstel was door Hanneke Friebel en René 
Duursma, de penningmeester, grondig voorbereid. Later zijn de statuten bij de notaris 
gepasseerd. De statuten staan inmiddels op de website. 
 
Helaas konden dit jaar door de aanhoudende corona pandemie weinig evenementen 
doorgaan. Er werd daarom veelvuldig teruggegrepen naar het fenomeen webinar. Ook werd 
besloten de clubdag dit jaar niet te organiseren. 
 
Per 01-01-2021 waren 777 personen lid van onze club, maar na de vooraankondiging voor de 
incassering begin 2021 hebben alsnog 25 leden opgezegd. Er zijn in de loop van het jaar 110 
leden bijgekomen en er hebben in de loop van het jaar 70 leden opgezegd. Per 1 januari 2022 
hadden wij 793 leden 
 
Fred Neve, secretaris 



  
 

Jaarverslag 2021 commissie Noord 
 
In mijn vorige jaarverslag schreef ik dat wij een bijzonder jaar achter de rug hadden. Voor het 
eerst werden geplande activiteiten afgelast en was de eerste online vergadering een feit. 
Helaas heeft het jaar 2021 ons niet veel anders gebracht. Online vergaderingen is de nieuwe 
standaard geworden en fysieke evenementen zijn helaas opnieuw niet doorgegaan. Gelukkig 
hebben wij allemaal wel kunnen genieten van het varen en zeilen met onze Dehler schepen 
tijdens de zomer maanden. 
 
De commissie Noord bestaat uit de leden Bert Koers, Frank Beijnvoort (samen zijn zij 
beurtelings voorzitter), Hugo Waterschoot en Erik Boonacker. Mick Kruijt heeft om 
persoonlijke redenen de commissie per mei verlaten. Per november hebben wij Barend Kol 
kunnen verwelkomen als nieuw commissielid. Daarmee is de bezetting weer op 5 leden 
gekomen. 
 
In totaal kwam de commissie zeven keer online bij elkaar en hebben wij drie keer een Webinar 
voor de Dehlerclub verzorgd. De onderwerpen waren achtereenvolgens Antifouling, Stroming 
op zee en Varen op de Waddenzee. 
 
Wij hopen van harte dat het komende jaar weer enigszins normaal zal verlopen en wij ons 
programma kunnen uitvoeren. De volgende activiteiten willen wij graag weer organiseren 
zoals de Hemelvaarttocht, Valkenbokaal, winterklaar maken van de boot en de polyesterdag. 
 
Ook willen wij in het volgende winterseizoen Webinars in de avonduren blijven organiseren. 
Deze Webinars worden over het algemeen goed bezocht met 30 tot 80 deelnemers per keer. 
 
Namens de commissie Noord, 
Frank Beijnvoort 



  
 

Jaarverslag 2021 van de Commissie Zuid 
 
De commissie bestaat uit de leden Hanneke Friebel (na 8 jaar statutair geen voorzitter meer), 
Evert van de Vrie, Marc van der Burg en Hans Verhoeff. Deze laatste heeft in september 2021 
het voorzitterschap op zich genomen om duidelijkheid te verschaffen naar het bestuur en de 
leden over wie er verantwoordelijk en aanspreekpunt is voor het reilen en zeilen binnen de 
commissie Zuid. Daarnaast helpt Jaap Brilman de commissie waar nodig met het regelen van 
zaken in Zeeland, waarvoor dank. 
 
Door de bekende gezondheidsomstandigheden is het een mager jaar geworden. Alleen het 14e 
Rondje Tiengemeten in september 2021 is onder de paraplu van de commissie georganiseerd. 
Het was een zeer succesvol en gezellig evenement, waarbij 12 boten en 1 opstapper zich 
hadden ingeschreven.  
Het Hemelvaartweekend, de Stertocht met barbecue en de D36-cup werden helaas afgelast. 
Daarnaast heeft Evert samen met Erik (voorzitter DCN) voor het eerst de DCN-cup binnen de 
landelijke 70/30 mijlorganisatie opgezet. In totaal zijn er 11 geregistreerde deelnemers 
geweest. De ZEE/DELER (van Evert) heeft de eerste cup gewonnen! 
 
Kortom, een zeer mager jaar qua evenementen. De commissie hoopt dan ook in 2022 weer 
volop aan de slag te kunnen gaan. In het jongste nummer van Op Koers staan alle geplande 
evenementen. 
 
Ik dank de commissieleden voor de enthousiaste, soepele en georganiseerde manier van 
samenwerken. Zonder hen zou de commissie niet bestaan. 
 
Op naar een succesvol en vooral gezellig 2022! 
 
Hans Verhoeff 
voorzitter commissie Zuid 



  
 

Jaarverslag 2021 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 vanwege de Corona perikelen 
maar we hebben natuurlijk wel digitaal contact met elkaar gehad. 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. De procedure 
voor het verzenden van Op Koers is wederom aangepast. De verzending van OK naar 
binnenland, Europa en buiten Europa moet nu ook administratief met verschillende 
formulieren aangeleverd worden. Wederom maakte PostNL met de afrekening weer fouten en 
werd, na veel door Adri geïnvesteerde tijd, de fout weer hersteld.  
 
Inhoud Op Koers 
Ondanks het feit dat er geen evenementen zijn geweest, zijn er toch diverse verhalen 
binnengekomen waaronder het vervolgverhaal van een rondje Atlantic, en de vakantiereis 
naar Denemarken en Zweden. Ook een reis naar Engeland die met een verkorte mast werd 
afgesloten. 
Tevens kregen we ook verslagen van de diverse Webinars met interessante onderwerpen, 
zoals Van Kaap tot Vuurtoren, Stroming op zee en de elektrische installatie met de diverse 
instrumenten aan boord. 
Diverse technische verhalen over o.a. lieronderhoud en een roer reparatie. 
Dit jaar werd ook de DCN-cup geïntroduceerd, waarbij diverse banen op Zee, IJssel- en 
Markermeer, Haringvliet en Oosterschelde waren uitgezet. Deze kon men naar eigen inzicht 
en tijdstip gaan varen. 
 
Technische bijdragen 
Techniek is altijd een belangrijk onderwerp geweest in Op Koers. Wij prijzen ons gelukkig dat 
wij ook dit jaar diverse keren mooie artikelen hebben gekregen van onze Technische 
Commissie, zoals de elektrische installatie aan boord van schepen en de Webinar 
georganiseerd door de technische commissie over Jacht elektronica aan boord.  
Waarvoor onze dank. 
 
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 kopij wordt toegezegd. 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.   
 
Namens de redactiecommissie, 
Paul Kramer 



  
 

Jaarverslag Technische Commissie 2021. 
 
De Technische Commissie (TC) van de Dehlerclub Nederland (DCN) bestaat momenteel uit: 
Ruud Blomsma, Erik-Jan Koeze, Deen Houtepen, en Olaf Smit. De Ad Interim voorzitters rol 
van deze commissie word momenteel vervuld door Deen Houtepen. Zoals besproken met 
het DCN bestuur neemt de voorzitter a.i. van deze commissie wegens tijdgebrek geen deel 
aan de periodieke bestuursvergaderingen. 
 
De TC is nog steeds op zoek naar nieuwe leden om enerzijds de kennis van de TC verder te 
versterken, en om anderzijds invulling te geven aan het maken van nieuwe hoofdstukken van 
het TC handboek. 
 
Ieder jaar opnieuw blijkt dat een DCN lidmaatschap vaak samenhangt met het zoeken, 
vinden en delen van specifieke technische informatie van onze Dehler schepen, met name 
de oudere modellen. Via het forum, via de website en via E-mail worden er regelmatig 
technische vragen gesteld. 
Waar mogelijk worden deze vragenstellers geholpen of verwezen naar iemand die een 
passend antwoord heeft. Hierdoor ontstaan soms leuke contacten. 
In 2021 registreer ik meer dan 30 door leden gestelde vragen. We merken ook dat er soms 
wel erg veel van ons gevraagd word. Men verwacht soms van de TC dat wij in de auto 
stappen en op locatie “het probleem” gaan oplossen. Daar gaan we dus niet op in. 
 
Nog steeds worden er regelmatig Technische Handboeken besteld en geleverd aan 
bestaande en nieuwe leden. Oud TC lid Wilfried Oude Vrielink verzorgt nog steeds het 
printen, samenstellen en verzending.  Kopers van de handboeken kunnen zelf de 
aanvullingen downloaden en als zij dat willen, uitprinten. Deze aanvullingen zijn uitsluitend 
voor eigenaren van een handboek altijd beschikbaar. In de loop van het jaar zullen ook de 
initieel uitgeleverde hoofdstukken van het handboek online beschikbaar gemaakt worden. 
Uiteraard ook alleen voor eigenaren van een handboek. 
 
Zoals gebruikelijk de laatste jaren zijn er weer een aantal RVS lummelbeslagen en accu 
conditiemeters verkocht. De verkoop hiervan geschied net zoals de verkoop van de 
technische handboeken via de webwinkel van de DCN site. 
 
Ook voor het uitlenen van de schroef as lager uitdrukker en andere specifieke 
gereedschappen weten onze leden de TC te vinden. Op sommige momenten was er zelfs een 
(korte) wachtlijst. Om te voorkomen dat het gereedschap zoekraakt, of nog erger, niet 
geretourneerd word, vragen wij een redelijke borgsom. De verzendkosten en eventuele 
defecten worden daarop in mindering gebracht. Ook hier geld; alleen voor leden. 
 
Aan veel van de forum discussies word deelgenomen door een lid van de TC. Op deze manier 
wordt de kennis verspreid en in veel gevallen ook kennis opgedaan.  



  
 
Wat steeds meer opvalt dat men niet de moeite neemt om eerst via de zoekfunctie te zien 
wat er reeds over het betreffende onderwerp op de site geschreven is. 
  
Door de verschillende corona maatregelen is de DCN club dag net zoals veel andere DCN 
activiteiten wederom helaas niet doorgegaan. Ik hoop dat 2022 ons wel de gelegenheid 
geeft weer samen te komen, en een gezellige dag ergens in het land te hebben. 
 
Deen Houtepen, Voorzitter Technische Commissie DCN a.i. 



  
 

Jaarverslag Webteam, 2021 
 
Samenstelling Webteam 
Het Webteam bestond in 2021 uit Fred Neve, Leo Schelvis en Thomas Been. Fred Neve is sinds 
2021 tevens secretaris van de DCN. Daarnaast heeft het team ondersteuning gehad van Rob 
Jasper. 
 
Bezoekers website en forum 
In 2021 is de website van de Dehlerclub 79.890 keer bezocht. Gemiddeld komen er per maand 
2.277 1.901 unieke bezoekers. Dit is een toename van bijna 20% ten opzicht van 2020! 
Het aantal forum topics (onderwerpen) sinds 2003 staat nu op 6.409. In 2021 zijn er 264 
nieuwe onderwerpen gestart. Sinds 2003 zijn er in totaal 57.810 berichten geplaatst, waarvan 
1.936 berichten in 2021. Dit is een toename van 3,5%. De grafiek hieronder laat zien dat de 
activiteit op het forum, gemeten naar het aantal berichten per maand, behoorlijk stabiel is. 
 

 
 
Nieuwsbrieven 
In 2021 hebben we in totaal 13 nieuwsbrieven verstuurd. Daarnaast hebben we Laposta ook 
gebruikt voor het versturen van de uitnodigingen voor de Webinars. Het systeem van Laposta, 
dat hiervoor wordt gebruikt is zeer waardevol gebleken. Daarbij is dit een gratis systeem. 
 
Fotowedstrijd 
In december is de jaarlijkse fotowedstrijd gehouden. Er zijn 50 foto’s ingestuurd, wat 
beduidend minder is dan in 2020. Ook het aantal stemmen bleef achter. We hopen met het 
webinar fotografie de cijfers op te krikken! 
 
 2018 2019 2020 2021 
aantal 
inzendingen 

65 55 69 50 

aantal stemmen 49 37 61 42 
 
De winnaars zijn op de online nieuwjaarsreceptie bekend gemaakt. 



  
 
Webinars 
In 2021 is wederom een aantal webinars georganiseerd. In 2021 hebben we webinars 
gehouden over het Onderwaterschip, Stroming op Zee, Jachtelektronica, Wadvaren met een 
Kieljacht en Kunstteak. Het aantal deelnemers varieert van 30 (Kunstteak) tot 80! (Wadvaren 
met een Kieljacht). 
Het Webteam is ervan overtuigd dat de webinars ook de komende jaren een aantrekkelijke 
invulling van het naseizoen kan zijn, maar zijn ons ervan bewust dat er goede interessante 
onderwerpen nodig zijn.  
 
Facebook 
Na een enquête onder de leden is besloten om Facebook actiever te gaan gebruiken. Anna 
Boonacker is aangetrokken om verslagen van Webinars te schrijven en deze via Facebook te 
delen. 
Daarnaast is er vooral in het zeilseizoen veel leven op de Facebook pagina van de DCN. 
Berichten worden door het Webteam gemonitord en eventueel van commentaar voorzien. Er 
zijn sinds het openstellen van de discussies op Facebook geen incidenten gezien, die er 
wellicht voor zouden kunnen zorgen dat er leden bij de DCN zouden vertrekken of we minder 
nieuwe leden zouden krijgen. 
 
Thomas Been, voorzitter Webteam 



  
 

Jaarverslag DCN 2021 van de penningmeester  
Versie 18-3-2022 na controle kascommissie 
 
De jaarrekening van de DCN in 2021 is sterk beïnvloed door de coronamaatregelen in het voorjaar en 
het najaar 2021. Het aantal evenementen was minder. Ook het aantal transacties via de website was 
kleiner. De normale wekelijkse controle van de banktegoeden kon worden teruggebracht tot 25.  
Betalingen voor contributie aan het eind van 2020 zijn voor lidmaatschap in heel 2021. Daarom zijn aan 
het begin van 2021 15 betalingen als inkomsten geboekt. Evenzo zijn aan het eind 2021 17 betalingen 
voor lidmaatschap als inkomsten voor 2022 geboekt. 
De aankondiging van het webinar “Kunstteak” was al in 2021, waardoor 4 betalingen uit 2021 in het 
volgende jaar worden gezien als inkomsten. 
In 2021 was het aantal activiteiten kleiner dan gehoopt. Hoewel we blij waren met de webinars, 
konden deze niet alles vervangen. De opbrengsten en inkomsten bleven daarom achter. Ook de 
clubdag is in 2021 niet doorgegaan.  
 

Begroting 
2021

Exploitatie 
2021

Begroting 
2022

Begroting 
2021

Exploitatie 
2021

Begroting 
2022

€ € € € € €

Contributies 25.620      27.205 27.000    Drukwerk 400           0 400        
Rente -               0 -            Bestuur/Commissies 5.000        2.219 5.000     

Secretariaat 100           595 100        
Alg. Ledenvergadering 500           0 500        

Evenementen 6.500        1.640 11.500    Evenementen 13.500      2.031 13.500    
Onttreking jubileumfonds 15.000    Lustrumviering 20.000    

Reservering lustrum 3.000
Advertenties Op Koers 4.516        3.127 3.100     Op Koers 11.500      10.335 11.500    

Materiaal 100           0 100        
PR en Website 1.500        2.890 1.500     

Overige baten 1.183 Diversen 4.000        1.451 4.000     
Exploitatie resultaat 36             10.634 -            

36.636 33.156 56.600 36.636 33.156 56.600

Realisatie 2021 en Begroting 2022
Inkomsten Uitgaven

 
 
In de begroting 2022 is het benutten van het jubileumfonds voor het lustrumfeest in 2022  
opgenomen. 
De balans laat zien dat de algemene reserve flink is toegenomen. 
Als voorraden hebben we eind 2021 nog 22 petjes en 18 clubvlaggetjes. De balanswaarde voor 
Mutsen/Caps/Stagvlag is hierop aangepast.  
Overige baten zijn inkomsten voor 18 Handboeken, 4 lummelbeslagen en enkele clubvlaggen en petjes. 

Naam evenement deelnemers opbrengst kosten saldo

Opening seizoen incl fotow edstrijd 166,50 -167
Webinar Anti-Fouling 36 198,00 17,90 180

Webinar stroming op zee 43 189,00 267,90 -79
Webinar elektronica aan boord 17 192,00 32,00 160

Rondje Tiengemeten 41 721,02 1.193,12 -472

Fotow ebinar (afgelast) 70,00 70,00 0
Wadvaren 86 258,00 271,90 -14

Kunstteak (2022) 12,00 12,00 0
Totaal: 1.640 2.031 -391

Evenementen 2021



  
 

Balans Dehler Club Nederland per 31-12-2021

Activa Passiva
€ € € € € € € €

Liquide Middelen Kort Vreemd Vermogen
ABN-AMRO 18.887,85 33.339,38 Vooruitbetaalde contributies 627,00 573,00
DKS-rekening 30.063,09 30.063,09 Crediteuren 0,00 0,00

48.950,94 63.402,47 627,00 573,00

Vlottende Middelen Jubileumfonds
Kas Cie Zuid 125,00 125,00 Lustrum 2021 12.000,00 15.000,00
Borgsom TPG Post 280,00 280,00 12.000,00 15.000,00

405,00 405,00

Voorraden Algemene reserve
Mutsen/Caps/Stagvlag 1.106,49 235,29 Algemeen 26.292,23 37.835,43
Handboeken/DVD Resultaat lopend jaar 11.543,20 10.634,33

1.106,49 235,29 37.835,43 48.469,76
Grand totalen: 50.462,43 64.042,76 50.462,43 64.042,76

31/12/2020 31/12/202131/12/2020 31/12/2021

 
 
René Duursma, penningmeester 





Adspirant leden sinds laatste ALV 14 september 2021. 
 
 
LID NAAM WOONPLAATS LAND 
3003 Wilt Kooistra HOUTIGEHAGE  
3004 Erwin Strijbosch WEERT  
3005 Jelle Boot LEMMER  
3006 Peter Paul Kooijman UTRECHT  
3007 Marion Glaudemans OOSTERBEEK  
3008 Jeroen Bunge UTRECHT  
3009 Luuk Ursem RIJSWIJK  
3010 Gerald Borst ZUID-SCHARWOUDE  
3011 Richard Tanke DOESBURG  
3012 L. Kruisheer LELYSTAD  
3013 Eric de Jong AMSTERDAM  
3014 Tom Schootemeijer ASSENDELFT  
3015 Rob Zwezereijn UTRECHT  
3016 Franky Den Haeze LAARNE BELGIUM 
3017 Paul van der Graaf RIJSENHOUT  
3018 Frank Hoorn BENNEKOM  
3019 Erik Neve WAGENBERG  
3020 Maarten Kamermans ALMERE  
3021 Joury Beeren VELSERBROEK  
3022 Marcel Geerlings HARDERWIJK  
3023 Tim Moerkamp ALMERE  
3024 Klaas Hoekman URK  
3025 Fleur Finnema HAARLEM  
3026 Martin Gijzel KAPELLE  
3027 Peter van Dam HOVE BELGIUM 
3028 Jim Born ALMERE  
3029 Joey Rijs BERKEL EN RODENRIJS  
3030 Ron Plaat ARNHEM  
3031 Maurice van Tholen ROTTERDAM  
3032 Karin Taekema GAUW  
3033 Martin Dorresteijn AMERSFOORT  
3034 Ton Wesseling UTRECHT  
3035 Willy van Soest HERENT BELGIUM 
3036 Marcin Latacz KILDARE IRELAND 
3037 Eric de Spoelberch BRUSSEL BELGIUM 
3038 Harry Vogel ALMERE  
3039 Jan Dop AMSTELVEEN  
3040 Ronald Ykema ALMERE  
3041 Henk Wildeboer UGCHELEN  
3042 Derk de Groot BARENDRECHT  

 


