Kernwaarden
Eenheid &
Eerlijk
(boot)
Sfeer &
Eer
(meer dan zeilen)

• Niet het materiaal maar de zeiler maakt het verschil
• Boot blijft ontwikkelen, maar (voldoende) eenheid,
betaalbaar en waardevast
• Iedereen kent de (klasse)voorschriften en leeft ze na
• Overdag voor de eer, ‘s avonds voor de sfeer

• Iedereen is welkom en we omarmen diversiteit
• We houden met elkaar een ‘oogje in het zeil’

Gezond &
Aantrekkelijk
(klasse)

•
•
•
•

Actieve vloten vormen de basis van onze klasse
Een laagdrempelige en graag geziene klasse
Gezonde aanwas tot behoud grote groep actieve zeilers (≥ 130)
We werken actief aan (behoud van) internationale karakter

Uitdagend &
Ambitieus
(wedstrijdprogramma)

•
•
•
•

De wedstrijdkalender biedt voor elk wat wils
Aantrekkelijk en uitdagend van instapper tot topper
Grote wedstrijdvelden (≥ 30 deelnemers ranglijstwedstrijd)
Stimuleren deelname internationale wedstrijden

Eenheid & Eerlijk (boot)
Wat

Waarom

Actie

Technische
zaken

• Commissie ‘relevant houden’: stimuleren nieuwe ontwikkelingen,
maar bewaren van (voldoende) eenheid, ‘niet het materiaal maar de
zeiler maakt het verschil’, betaalbaar & waardevast (ook bestaande
boten)
• Afronden issue ‘boten voor 1984’ (grootvaderclausule)
• Bewaren van eenheid in de klasse

Aanpak klasse
controles

Continueren jaarprogramma van meetpunten (3 officiële meters,
introduceren tijdens ALV, meetdagen, verantwoordelijkheid zeiler,
aandacht voor ongepast gedrag bij meting)

cont.

Voorschriften

Aandacht voor naleven (klasse)voorschriften, inclusief meetbrief,
wedstrijdlicentie

cont.

Continuïteit
nieuwbouw
poly-jol

Lijkt in orde: Jachtwerf Heeg en enkele bouwers in Duitsland

Sfeer & Eer (meer dan zeilen)
Wat

Waarom

Actie

Sociaal element bij
klassenevenement

Partnerprogramma ‘as is’

cont.

Iedereen is welkom

Bewaken dat de goede sfeer behouden blijft
Overwegen buddy’ voor nieuwe zeilers, zodat ze vlot landen in de klasse
(vloten); lijkt niet nodig door goed functioneren van vloten

cont.

Jaarlijks WOW
event

Ontwikkelen van kennis en kunde en sociaal event tijdens de
winterperiode

cont.

Gezond & Aantrekkelijk (klasse)
Wat

Waarom

Actie

Actieve vloten

Extra aandacht voor vloten Reeuwijk en Nieuwkoop (terugloop in leden en
activiteiten). Rotterdam weer volop actief. Finale Nieuwkoop nieuw elan

MKE in wedstrijdkalender

Minimaal 5 MKE’s in de wedstrijdkalender om in de kijker te zijn bij andere
zeilers

cont.

Inzet promoboten

Meer actieve inzet voor herintreders , betere plaats op site

cont.

Trainingen

Voortzetten open landelijke training; overwegen: training(splan) voor de
toppers in onze klasse

cont.

Meer zichtbaar
als bestuur

Aanwezig en actief bij wedstrijden en evenementen. Regelmatig bestuur
updates op de website

cont.

Aantrekkelijker
voor oud toppers

Promoten instap toppers uit andere klassen (promoboot ONK, etc.); goede
aanwas aan (oud) toppers

-

Aanwas nieuwe
leden

Nieuwe suggesties/initiatieven voor groei , o.a. ‘groep van wijzen’, introduceer een vriend/in; vooralsnog voldoende aanwas (functioneren vloten)

-

Stimuleren int.
karakter

Actieve betrokkenheid GER – NED: aanwezigheid bij elkaars ALV,
samenwerking in ‘relevant houden’ en klassevoorschriften, promotie

Uitdagend & Ambitieus (wedstrijdprogramma)
Wat

Waarom

Actie

Aantrekkelijk en
uitdagend

• 1 open water, • ≥5 MKE, • 1 'nieuw' water, als test/promo-water
(Gold), • ONK Sprint, • …

cont.

Internationale
wedstrijden

Aanjagen deelname IDM, EURO, speciale evenementen (Travemunde)

cont.

Blijven vernieuwen
wedstrijdvormen

Na sprintwedstrijden; overwegen en bespreken met vlootvoogden:
e.g., team wedstrijden, landenwedstrijden etc.

cont.

Blijven vernieuwen
wedstrijdwater

2021: Goldcup Vinkeveen, Gardameer – EURO
2022: geen nieuw wedstrijdwater, Kaag terug, EURO Neusiedlersee

cont.

