April 30, 2016 [Jaarverslag 2015]

“Jaarverslag 2015 van het bestuur”
Windsurfvereniging Almere-Centraal.
De vereniging bestaat vanaf 01-juli-1981.
Is gevestigd aan het Gooimeer,
Surfstrand Haven 2,
Gooimeerdijk-West,
1353 CT te Almere-Haven.
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1. Voorwoord van de voorzitter
1 januari 2015 was natuurlijk weer de traditionele nieuwjaarduik.
In hoofdlijnen was dit het eerste seizoen in 15 jaar dat Nederlandse windsurfers in alle
leeftijdsdivisies mee streden in de top-10 van grote internationale kampioenschappen. Voorheen
was dat telkens maar in een paar categorieën, nu was het werkelijk over de hele linie in alle
categorieën.
Klap op de vuurpijl waren natuurlijk de Europese titel voor Sil Hoekstra en de kwalificatie van Lilian
de Geus voor Rio 2016. Het domineren van de North Sea Cup wedstrijden door de Bic Techno surfers
was een leuke opsteker op weg naar de grote kampioenschappen.
Het uitgebreide overzicht...
Sil Hoekstra

Europees Kampioen RS:X Jeugd 2015
10e WJK RS:X 2015 (2e U17)
Nederlands Kampioen RS:X Jeugd 2015
Isis Hoekstra

6e WJK RS:X
9e Delta Lloyd Regatta Medemblik - World Cup qualifier
23e Trofeo Princesa Sofia Mallorca - World Cup qualifier
SNS Sportgala Almere - Nominatie sporttalent 2015
Aimée van 't Hoff

16e WJK RS:X
Luuc van Opzeeland

27e WJK RS:X (4e U17)
4e Open Nederlands Kampioenschap RS:X Jeugd
Jim van Someren

6e EK Techno293 - U15
6e WJK Slalom (1e U15)
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2e Open Nederlands Kampioenschap Techno293
1e IFCA Wereldkampioen Slalom U-15 (voor de 3e maal op rij)
Joost Vink

1e North Sea Cup 2015 - U15
1e Open Nederlands Kampioenschap Techno293 - U15
15e EK Techno293 - U15
Floris Franken

2e North Sea Cup 2015 - U15
2e Open Nederlands Kampioenschap Techno293 - U15
25e EK Techno293 - U15
Luc Schmitz

3e North Sea Cup 2015 - U15
3e Open Nederlands Kampioenschap Techno293 - U15
22e EK Techno293 - U15
Kiran Badloe

1e Trofeo Princesa Sofia Mallorca - World Cup qualifier
2e Delta Lloyd Regatta Medemblik - World Cup qualifier
11e EK RS:X
Lilian de Geus

Gekwalificeerd en genomineerd voor deelname Olympische Spelen Rio 2016
1e ISAF World Cup Hyères
2e Trofeo Princesa Sofia Mallorca - World Cup qualifier
3e Delta Lloyd Regatta Medemblik - World Cup qualifier
3e RS:X World Championships, Mussanah (OMN)
Esther de Geus

3e IFCA Wereldkampioenschap Sylt
Sam Wennekes

4e EJK RS:X
4e WJK RS:X
3e Open Nederlands Kampioenschap RS:X Jeugd
Sara Wennekes

16e Delta Lloyd Regatta Medemblik - World Cup qualifier
23e EK RS:X

surfkamp
Een superleuk surfkamp op de Brouwersdam, 18 deelnemers en een even zo grote groep
begeleiders en ouders die in de buurt hun tent hadden opgezet of een hotelletje hadden geboekt.
laatste surfavond
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De laatste surfavond op de woensdag was super! Glow in the dark surf, lichtjes, kampvuur,
hamburgers, soep, ijs, megasups en diploma's!
Eredivisiezeilen
In de strijd om het landskampioenschap in de Eredivisie Zeilen is Windsurf Vereniging
Almere-Centraal de op 2 na beste zeilvereniging van Nederland geworden.
Indianen party....indian
Een jaar dat werd afgesloten met een super indian-party festijn.
rijks subsidie
We hebben samen met Pampus (roeivereniging) en Sail-Today (catamaran) een idee uitgewerkt om
de steeds maar groeiende populatie studenten woon achtend of studerend in Almere kennis te laten
maken met de watersport. Dit plan is verder uitgewerkt en hiervoor is voor de periode 2015/2016
een rijks subsidie ontvangen.
Studenten weekend
In 2015 is met hulp van de studenten vereniging ['endzjin] 2 weekenden georganiseerd, veel surf en
gezelligheid.
Samenwerkingscontract met A.S.W.
Almere, 18 november 2015
Samenwerkingscontract beschrijft de afspraken tussen Windsurfvereniging Almere Centraal en
A.S.W. (Almeerse Studenten Watersportvereniging) de Zuiderzee.
Almere Kenniscentrum Talent (AKT)
In Almere-Poort wordt een kenniscentrum ontwikkeld.
Almere-Centraal heeft een intentie verklaring getekend met andere partners, waaronder Almeerse
sportverenigingen.
De RTC talenten sporten nu ’s winters nog in de gymzaal, maar hebben straks de mogelijkheid om
gebruik te kunnen maken van dit centrum. (verwachting december 2016)

ASM, athletic skills model, instructeursopleiding met succes afgerond Tomas van Zelst en RobbertJan van Velzen
clinics (proeflessen),
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En een jaar vol clinics (proeflessen)
We mogen dus wel stellen dat het met de sportieve doelen binnen de vereniging zeer goed gaat.
Leden
Eind 2015 heeft +/- 15 leden hun lidmaatschap opgezegd.
Opleiding en bijscholing van de jeugdsportbegeleiders.
In 2015 zijn trainers opleiding voor windsurfinstructeur 2. WI2 afgerond en iedereen is geslaagd.
RTC
1 september is Matthieu Koops gestart met coachen van de RSx groep zodat RJ meer tijd krijgt voor
de opbouw van de Techno wedstrijd groep.

2. Visie
De visie blijft onveranderd. (zie beleidsplan)
De komende jaren de vereniging laten groeien in leden met een ruim aanbod van recreatie- en
competitie windsurfen, geleid en begeleid door een team van gemotiveerde en (zoveel mogelijk)
gekwalificeerde vrijwilligers.
Een sterk bestuur en groei in commissiebezetting.
Onderling respect met focus op veiligheid en kwaliteit. Samenwerking met andere
sportverenigingen. En samen met de gemeente Almere, Provincie Flevoland en de KNWV een
kwalitatief hoogstaand trainingsprogramma neer zetten.
Met op termijn de doelstellingen Keurmerk ‘vitale sportvereniging’.
Zowel voor 2016 als voor 2020 is de ambitie om een lid op de Olympische Spelen te

Doelstelling 2016.
Het wordt een jaar van nog meer leuke spannende en nieuwe ervaringen.
•

Actief benaderen van vrijwilligers.
Betere aansluiting van RTC op NTC, met hulp van de gemeente, provincie en het verbond.

•
Een vol wedstrijdschema: Olympische Spelen RIO, HWS, WK’s, EK’s, Regio Cup, enz.
•

Er zijn plannen gemaakt om de zoldering verder in te richten.

•

Buiten moet nog een hekwerk komen, de containers worden opnieuw ingericht en heel
misschien ook de buitenzijde van een nieuwe laag voorzien zodat het er allemaal wat
vriendelijker uit komt te zien.

•

Op dit moment zijn er verregaande plannen voor een WK Bic Techno in Almere.

•

Aanschaf van veel nieuw windsurf- les materiaal.

•

Verankeringen van de studenten lesavond in de vereniging en de samenwerking met A.S.W.
verder uitbreiden.
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•

Aansluiten op het afsluitende evenement Eredivisiezeilen in Almere-Stad.
Voorlichting, promotie, clinics en een open surfwedstrijd.

3. Balans
-(zie bijlage)

Toelichting op de balans
Een toelichting op de balans voor 2015.
Financieel jaarverslag 2015
Het jaarverslag. Sinds okt 2015 ben ik de penningmeester van Almere
Centraal. ik kan u zeggen dat de eerste 2 maanden een hele stijle
leercurve waren. Tegen de tijd dat het december 2015 was had ik het
overzicht wat ik me wenste. Echter de queste voor een up to date
administratie is nog niet geheel klaar. De stallingsplaatsen is de
laatste stap in dit process.
Als eerste: de balans
In twee delen; een cash deel (liquide) en meer vaste activa deel
We hebben het jaar afgesloten met een positief resultaat van 5000 euro
en dat is mede door de verzekeringsuitkering vanwege de brandstichting.
Werkelijk was er dus een negatief resultaat van 3000 euro. U kunt ook
de resultaten uit het verleden bekijken.
Is dat verklaarbaar ja; we hebben redelijk wat investeringen gedaan en
omdat er niet echt een begrotingsdiscipline is/was komen die ten last
van het resultaat. dit zijn we aan het veranderen opdat er een beter
beeld komt en we de vraag goed kunnen beantwoorden of we nu een
positief resultaat hebben van 5000 of nou een negatief van 300 of dat
de werkelijkheid vanwege de investeringen in het midden ligt.
Onder de streep is het cash vermogen toegenomen en dat is altijd
prettig; wel hebben we dit direct aan reserveringen/spaarpotjes
toegekend, noem dit een onderdeel deel van de begrotingsdiscipline.
Tevens kunt u in de balans zien dat de waarde van het clubhuis is
gewijzigd, deze is aangepast aan de WOZ waarde en er is heel veel tijd
gestoken in het opnieuw waarderen van de inrichting en alle
surfmaterialen. Hierdoor is een deel van het eigen vermogen gestegen in
hout, dakpannen en spullen.

4. Resultaten Rekening
-.(zie bijlage)

Toelichting op de Resultaten Rekenning
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De resultaten rekening
rood groen en blauw: uitleg
In de resulaten rekening is een kleur codering toegepast. Dit is geen
wet of regel maar een streven. In theorie zouden de groene activiteiten
kosten neutraal moeten zijn. De rode posten de kosten dragen voor de
blauwe. Het is een streven, geen regel of “een moeten”.
Ik zal de resultaten rekening hieronder per post doorlopen
De boten;
We hebben een nieuwe boot gekocht en dure schade gehad aan een
bestaande boot. Verder geen bijzonderheden.
Surfmaterialen
In 2015 zijn nieuwe planken gekocht, deze bleken achteraf niet de
gewenste kwaliteit.Verder is al het materiaal nu geinvetariseerd, een
enorm stukje werk. Het geeft ons wel een goed beeld over de werkelijke
bezittingen en wat het waard is. Vanuit dit punt kunnen we werken naar
een voorraad materiaal die we nodig hebben voor de club en zijn
activiteiten.
RTC
Het RTC is een volwassen onderdeel van de club geworden. We zijn de
aanloop face voorbij. Financieel is het goed, dit gegeve de subsidie
stromen en bijdrage. Het RTC gebruikt de boten van de club en het
clubhuis, RTC leden varen allemaal op eigen materiaal. Verder is het
team met de resultaten goede reklame voor de windsurfsport. Tevens
levert het RTC veel kennis op voor de windsurfsport en de bijbehorende
trainningsmethodieken. Waardevolle kennis voor de vereniging en de
jeugdsurfsport.
Lessen
De lessen zijn het hart van de vereniging. Het is hard werken om de
lessen tabel ieder jaar weer compleet te krijgen. We hebben een stevig
stel trainers opgeleid en dat betaald zich uit bij het opstellen van de
lessen tabel. We bezitten super materiaal voor de lessen, voldoende
boten, planken, zwemvesten, en surfpakken. Het lessen aanbod gaat ieder
jaar naar nog een hoger niveau.
Clinics
De clinics zijn een manier om de surfsport breder uit te dragen.
Hiermee bereiken de jeugd en verkijgen we bekendheid. Tevens is het
voor de surfinstructeurs een leuke bijverdienste. Een win win situatie.
Scholen
Tot het eerste kwartaal van 2015 zijn er ook clinics gegeven aan
scholen. Dit was een te intensief traject. Met het einde van de
subsidie periode heeft ook de vereniging besloten de clinics gefocused
te gaan geven.
Studenten
De studenten zijn een nieuwe activiteit voor de vereniging. Een
waardevolle acitviteit. Op dit moment kent de vereniging een goede
leeftijdsopbouw vooral in de jeugd catagorie op de woensdag en
donderdag, recent zijn we ook met de volwassenen begonnen op de
dondedag. Met de studenten op de dinsdag hebben we zowat alle
leeftijdscatagorieen in beeld. We hebben nog een uitdaging in de
“bovenbouw” catagorie. In deze catagorie zitten veel van onze trainers.
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Evenementen
De evenementen zijn de feestjes die we vieren en dat zijn goede zaken.
Kamp
Het kamp is een lange traditie voor de leden en de trainers van de
vereniging. Een weekend lang surfen en plezier hebben.
Externe evenementen
We hebben vorig jaar een experiment gedaan met een bedrijfsuitje. Een
combinatie van verhuur van het clubgebouw gekoppeld aan een windsurf
clinic en een goede BBQ bij de Jutter. De jutter heeft ook de lunch
verzorgd. Met dit experiment hebben we een nieuw concept uitgeprobeerd:
bedrijfsuitjes. Het is een leuk concept maar als vereniging moeten we
nog enig denk werk verrichten om te bepalen of we dit werkelijk willen.
Het kan een interressante methode zijn om geld en sponsors binnen te
halen voor de vereniging en het windsurfen nog meer op de agenda te
zetten in Nederland.
Communcatie
Het onderdeel communicatie gaat over de website, abonnementen, internet
en folders. De zaken die we als vereniging moeten doen voor de
communicatie naar leden en niet leden.
Nuts
Dit jaar zijn we van electriciteit naar gas verwarming. Deze
verandering zou een besparing moeten gaan geven die we in 2016 kunnen
realiseren. Tevens zullen we het traject van een groene vereniging
inzetten opdat er we meer kosten besparen. Ondanks dat we een gezonde
vereniging zijn getuigd het van fatsoenlijk bestuur dat we nu al in
goede tijden nadenken over kosten en groen bewust zijn.
En zorg is het toenemend watergebruik.
Huisvesting
De huisvesting heeft in 2015 een enorme boest gekregen met de kantine
opfris actie. Deze actie loopt in 2016 op zijn einde met de realisatie
van de vide en de bestuurskamer. De bestuurskamer kan ook gebruikt gaan
worden als bespreekkamer. Met deze actie is ook de gehele zolder en
loods opgeruimd. De kantine is duidelijk opgefrisd.
Verder krijgen we ook ieder jaar subisidie van het oranje fonds welke
we gebruik voor de NL doet dagen.
Bestuur
Het bestuur heeft ook een budget, dat gebruiken we voor bloemen mocht
dat nodig zijn. Liever niet, in 2015 was het voor Alexander.
Admin
Onder het kopje admin de kosten die gemaakt worden voor de administatie
en het secretariaat. hier wel een zorg over de incasso’s. Geweigerde
incasso’s zijn duur en dus zaak dat de leden goed weten waarvoor ze
betalen.
Leonard Franken

Kascommissie
Remco, Tomas
De rekening over 2015 is goedgekeurd
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5. Sponsoren:
Telstarsurf.nl , Ermelo
Deen Supermarkten
BONI Supermarkten
AZ-Techniek
Brouwerwatersport Almere Haven
Unox

Organisaties:
Oranje Fonds (NL-Doet)
MooiZoGoedZo (onderdeel van De Schoor, Welzijnswerk Almere.)
Gemeente Almere
Sportbedrijf Almere,
SSF Sportservice Flevoland
KNWV

6. ALV
Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken voor hun inzet tijdens het
afgelopen jaar en we hopen dat we ook in 2015 weer op u kunnen rekenen.
We hopen jullie allemaal te kunnen verwelkomen op de Algemene Leden
Vergadering van woensdag 11 mei 2016, 20:00 uur in het clubgebouw.

Opgesteld door:
Voorzitter:
Peter Schlüter,
Ter goed keuring aangeboden aan het bestuur.
Secretaris:
Tom Vos
Penningmeester:
Leonard Franken
Bestuurslid sport:
Marco Boone
Bestuurslid Beheer Accommodatie:
Boudewijn Vlam
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