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Bestuursverslag
1. Inleiding
Aan de leden van de Nederlandse 420 Klasse Organisatie
Geachte leden,
Hierbij brengen wij het rapport uit inzake het verenigingsjaar 2013 van de Nederlandse
420 Klasse Organisatie te Delft. Het rapport bestaat uit het bestuursverslag en de
jaarstukken over 2013. De jaarstukken omvatten de balans, de resultatenrekening en de
toelichting daarop.

2. De vereniging
De vereniging is op 13 januari 1973 bij notariële akte opgericht en ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 40324330.
Volgens de statuten van de vereniging is de doelstelling van de vereniging:
- het ten uitvoer brengen van de doelstellingen en regels van de 420 Klasse
Internationale Vereniging;
- het bepleiten van de belangen van de 420 klasse bij het Watersportverbond;
- het stimuleren van het zeilen in de 420 klasse, in het bijzonder het
wedstrijdzeilen;
- het onderhouden van het contact en het samenwerken met de nationale
organisaties in andere landen, vooral met de 420 Class International Association;
- het bevorderen van de naleving van het klassereglement;
- het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van lezingen en
dergelijke;
- het verstrekken van adviezen aan de leden;
- alle andere wettige middelen, die aan het gestelde doel bevorderlijk kunnen zijn.
Het beleid van de vereniging zal erop gericht dienen te zijn de normen, door de
Internationale Vereniging gesteld, in Nederland door te voeren. Voorts dient de
vereniging toezicht te houden op alle activiteiten van de 420 klasse in Nederland en er
zorg voor te dragen dat de kosten van het bezit – of houden van – en het zeilen met een
420 klasse boot voor de eigenaar daarvan zo laag mogelijk worden gehouden.
Als statutair bestuurders treden op Jan Boers, voorzitter en penningmeester, Rob
Janmaat, secretaris, Huub Lambriex, commissaris wedstrijd- en trainingsbegeleiding,
Aid Usman, commissaris evenementen en promotie en Luc Gerrevink als commissaris
website.
De vereniging telde in 2013 in totaal 33 betalende leden, in 2012 waren er dat nog 49.
Het ledenbestand hangt uiteraard nauw samen met de aanwas van nieuwe leden, de
doorstroom naar andere klassen en het al of niet continueren van het beoefenen van de
wedstrijdzeilsport. Dit jaar is de gebruikelijke instroom in het najaar gestokt door de
aankondiging van het Watersportverbond om de 420 klasse na 2014 niet meer te
erkennen en ondersteunen als jeugd opleidingsklasse.
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Bestuursverslag (vervolg)
Hierop zullen we later in dit verslag verder ingaan omdat dit ingrijpende gevolgen heeft
voor de positie van de 420 klasse in het jeugdwedstrijdzeilen en de rol van de klasse als
zodanig.
We zijn het jaar 2013 actief en goed begonnen, met een weliswaar beperkter aantal
zeilende teams dan voorgaande jaren, maar wel met een uitstekende sfeer en van een
zeer hoog niveau. Het ontwikkelingswerk dat door Coen de Koning als trainer is ingezet, is
bijzonder goed doorgezet door Steven Krol. Dit in combinatie met het aanwezige talent en
de begeleiding vanuit het bestuur door Huub Lambriex heeft er voor gezorgd dat de teams
zich uitstekend en tot serieus internationaal niveau hebben ontwikkeld. Het resultaat
hiervan is goed te zien geweest in de steeds beter wordende prestaties met als absoluut
hoogtepunt de tweede plaats van Bart en Philippe tijden het Jeugd EK.
Al in het begin van het jaar werd duidelijk dat er internationaal iets moois te gebeuren stond.
Onze teams, zowel bij de heren als bij de dames waren regelmatig voorin te vinden tijdens
de winter regatta in Imperia. De teams zijn daarna doorgegaan naar Blanes om daar te
trainen en vervolgens heeft aantal teams ook meegedaan aan de Internationale Grand Prix
Vila de Blanes. Bart en Philippe en Cas en Demi eindigden daar op een respectievelijk 6e
en 7e plek.
Terug op Nederlandse bodem is er flink getraind in met name Medemblik. Na een leuke
Paaseiwedstrijd die op naam van Phillip en Bart is geschreven nadat Anneloes en Cecile in
een verre uithoek op zoek waren gegaan naar paaseieren, werd het echte wedstrijdseizoen
traditioneel geopend in Medemblik met de United 4. Helaas verliep de organisatie van de
United 4 wedstrijden niet altijd even vlekkeloos afgelopen jaar en de 420 klasse heeft daar
een aantal keren flink hinder van ondervonden, omdat het comité in onze beleving een
aantal wedstrijden onterecht wegens weersomstandigheden niet heeft laten doorgaan. Het
meest extreme voorbeeld was in Medemblik waar helemaal niet gevaren is, maar ook in
het najaar zijn we opnieuw met deze toch wat vreemde gang van zaken geconfronteerd.
Hier is uitgebreid over gesproken en we kunnen alleen maar hopen dat de organisatie in de
toekomst weer soepel gaat verlopen.
We hebben gezien dat het aantal deelnemers aan de open Nederlandse wedstrijden wel
wat is afgenomen in 2013. We hebben serieus last gehad van de organisatie van de eerste
United 4 in Medemblik, waarbij niet alleen onze eigen zeilers maar zeker ook de
buitenlandse deelnemers zeer teleurgesteld huiswaarts zijn gekeerd. Uiteindelijk hadden
we bij de meeste U4 wedstrijden ca 15 teams aan de start met uitzondering van de laatste
wedstrijden op de Roompot, waar al duidelijk te merken was dat de maatregelen van het
watersportverbond grote impact zouden gaan hebben op de instroom van nieuwe zeilers.
Tijdens de DYR in mei hadden we weer een mooi veld van bijna 30 boten, ondanks de
pech dat de DYR ongelukkig samen viel met Duitse wedstrijden.
De DYR is uiteindelijk gewonnen door Floris en Lars die zeker in het begin van de
wedstrijdenreeks met overmacht hun races voeren. Dit hielden ze goed vast en bereikten
daarmee niet alleen hun doel om naar het ISAF te kunnen gaan, maar werden daarbij ook
Nederlands kampioen!
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Bij de dames was er een spannende strijd die lang werd aangevoerd door Anneloes en
Cecile, maar uiteindelijk moesten ze op de laatste dag de leiding uit handen geven aan
Nerine en Lisanne die op zondag continu vooraan in het veld te vinden waren en zich
daarmee verzekerden van deelname aan het ISAF.
De oriëntatie van de 420 klasse is in 2013 zeer internationaal geweest, mede dankzij het
enthousiasme en de inzet van een aantal ouders. Er is door de meeste teams twee keer in
Kiel gevaren, in mei (Youth European Sailing) en eind juni (Kieler Woche). In beide
gevallen met lastig weer. In mei zelfs zonder uitslagen (alhoewel Bart en Philip eerste lagen
bij een van de weinige (steeds weer) afgelaste races) en in juni slechts een paar
wedstrijden maar met goede resultaten van Floris en Lars die 4e werden in de gold fleet en
Thomas en Jeroen die een 2e plaats behaalden in de silver fleet.
Tijdens het ISAF deden onze afvaardigingen op zich goed mee maar bleven door moeilijke
omstandigheden achter bij het verwachte niveau. Uiteindelijk eindigden Lars en Floris op
een 12e plaats bij de mannen en Nerine en Lisanne op een 17e plek bij de dames.
Andere teams hebben in deze periode meegedaan aan de open Franse
kampioenschappen in Pleneuf-Val André in Bretagne in een groot veld van ruim 80 boten.
Veel mooi weer, maar weinig wind en daardoor maar 6 gevaren races. De Nederlanders
boekten over het algemeen goede resultaten met bijvoorbeeld een 14e plek voor Bart en
Philip en een 16e plek voor gelegenheidsteam Cecile en Cas.
Het hoogtepunt wat wedstrijden betreft was toch het EK in Pwllehi, in Wales UK. Bart en
Philip werden daar fenomenaal 2e onder zeer wisselende omstandigheden. Ook Cas en
Demi eindigden op hun eerste EK op een uitstekende 28e plaats! Dit onderstreepte nog
weer eens dat we in 2013 niet alleen een groep hadden die met veel plezier en
enthousiasme de 420 klasse vertegenwoordigde maar ook nog eens internationaal op het
allerhoogste niveau voorin mee deed.
Juist binnen deze context heeft het ons bijzonder teleurgesteld dat het watersportverbond,
in tegenstelling tot eerder gedane en bevestigde uitspraken en afspraken, afgelopen najaar
plotseling besloten heeft om, zonder ons daar bij te betrekken, de 420 uit het
opleidingsprogramma te halen en de ondersteuning na 2014 stop te zetten. Zoals te
verwachten was heeft dit er al snel toe geleid dat de instroom naar de 420 ondanks alle
successen en de positieve sfeer volledig is stilgevallen.
In het najaar zijn er steeds meer teams afgevallen en op dit moment zijn er nog slechts
twee kerngroep teams actief, een herenteam (Bart en Philip) en een damesteam (Nerine
en Ismene).
Als bestuur hebben we besloten om de teams die in het najaar actief zijn gebleven extra te
ondersteunen zodat de trainingskosten per zeiler per dag tot € 25 gereduceerd konden
worden.
Hiermee laten we het verlies in 2014 oplopen tot ruim 1900 euro in plaats van de begrote
800 euro. We hebben hiertoe besloten, omdat de laatste jaren het eigen vermogen verder
is vergroot en dit najaar een situatie is ontstaan waarbij we dit overschot naar onze mening
op een uiterst zinvolle manier hebben kunnen aanwenden voor onze belangrijkste taak,
namelijk het stimuleren van het 420 wedstrijdzeilen.

5

3. De financiële situatie
De vereniging heeft dit verenigingsjaar ter zake van de exploitatie afgesloten met een
verlies van € 1919,83 na een positief resultaat in 2012 van € 867,00 en in 2011 van €
968,61. We hadden al een verlies begroot, maar zoals eerder aangeven hebben we er
bewust voor gekozen om dit verlies dit jaar op te laten lopen.
De bijdrage uit contributies bleef onder het niveau van vorig jaar en was ook lager dan
begroot (€ 1155 vs € 1500).
De afdracht ontvangen van de Dutch Youth Regatta was hoger dan begroot, evenals de de
inkomsten van de United 4 die we eerst onlangs hebben mogen ontvangen en deze staan
dan ook als nog te ontvangen op de balans.
Over de hele linie zijn we in lijn met de begroting geëindigd met uitzondering van de
trainingskosten. De administratieve relatie met het watersportverbond is in 2013 veranderd
en in overeenstemming gebracht met de handelswijze bij andere klassen, namelijk via een
vaste subsidie. De klasse organisatie is daarmee verantwoordelijk geworden voor het
betalen van de verbondstrainers en het innen van de ouderbijdrages. Overigens hebben
we in 2013 nog goede ondersteuning gehad van het verbond en zijn we een subsidie van €
4500 overeengekomen met daarnaast nog extra ondersteuning tijdens het begin van het
seizoen en later nog EK. De subsidie is ook voor 2014 toegezegd.
Door het wat vreemd verlopen van het najaar heeft het ook langer dan normaal geduurd
voordat we de balans konden opmaken. Dat betekent dat de trainingsbijdrage over het
tweede deel van het jaar nog met de ouders moet worden afgerekend. Dat was een
redelijke puzzel met daaraan gekoppeld een aantal te nemen besluiten ter ondersteuning
van de steeds kleiner wordende groep zeilers. Overigens is de subsidie van het
watersportverbond verdeeld over de zeilers naar rato van de geplande trainingsblokken.
Dat betekent dat een aantal zeilers per saldo nog wat geld terug krijgt op het eerder
betaalde voorschot.
Daarnaast hebben we ook nog een post crediteuren/nog ontvangen facturen. Het betreft
hier nog te verrekenen bestuurskosten voor de ALV van afgelopen jaar en een factuur voor
de kampioenswimpel/prijzen van het verbond.
Na verwerking van het verlies komt het eigen vermogen van de klasse nog altijd op bijna €
18.000.

4. 2014 en de toekomst van de 420 klasse
Het zal duidelijk zijn dat door het genomen besluit van het watersportverbond de 420
helaas in ander vaarwater terecht is gekomen. We voorzien geen nieuwe instroom meer
en de nog varende teams zullen na het jeugd EK de klasse verlaten. Op dit moment
zoeken we de samenwerking met de 29-er klasse omdat deze beter aansluit bij ons
gedachtengoed om het jeugdzeilen in een tweemansboot te stimuleren dan bijvoorbeeld
de 470 klasse.
Ons voorstel is om de activiteiten van de klasse te minimaliseren maar de belangen nog
wel zoveel mogelijk te behartigen waar dat kan of noodzakelijk is.
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Het idee is om het bestuur in deze overgangsfase in stand te houden, waarbij Rob
Janmaat wel afscheid zal nemen als secretaris en zijn taken zullen worden
overgenomen door Aid Usman. We zullen dan na het jeugd EK kijken waar we als
klasse staan, wat dit betekent voor het bestuur en hoe we willen omgaan met het
overgebleven eigen vermogen. Suggesties voor dat laatste zijn van harte welkom.
Zoals gezegd is de financiële positie uitstekend en we zoeken naar ideeën om de gelden
in ieder geval zinvol te besteden, waarbij het stimuleren van het jeugwedstrijdzeilen in
een tweemansboot centraal zal staan. Voorlopig zullen we de gelden beheren en in
2014 de twee overgebleven teams in alle redelijkheid supporten zodat ze niet met
torenhoge kosten worden geconfronteerd. Dit wordt al zoveel mogelijke voorkomen door
de bundeling van krachten en middelen met de 29-er klasse en zoals gezegd hebben we
de toezegging voor 2014 dat we weer € 4500 van het verbond zullen krijgen. Dit zullen
we naar onze teams toesluizen.
In lijn met ons gedachtengoed en gegeven onze gezonde financiële positie hebben we
besloten om de klasse rubberboot niet te verkopen en daarmee nog boekwinst te
behalen, maar deze in bruikleen te geven of uiteindelijk te schenken aan de 29-er klasse,
omdat zij hem goed kunnen gebruiken, ook ter ondersteuning van eventueel
meetrainende 420’s. De boekwaarde van de rubberboot was aan het eind van 2013 nog
€ 4000.
We zullen u van verdere relevante ontwikkelingen schriftelijk op de hoogte houden!
Rotterdam, maart 2014

Het bestuur
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BALANS PER 31 DECEMBER 2012

ACTIVA

31 december 2013
€

31 december 2012
€

Materiële vaste activa:
5.000

6.000

(1.000)
4.000

(1.000)
5.000

Vlottende activa
Vorderingen

4804,92

0

Liquide middelen (spaarrekening)
Liquide middelen (rekening courant)

6.916,40
2.429,94

9.449,59
4.336,12

------------17.971,26
=======

------------19.448,71
=======

19.448,71

19.448,71

0

0

324,83
------------17.646,43
=======

0
------------19.448,71
=======

Rubberboot
Afschrijving

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve

Voorzieningen

Kortlopende schulden
Crediteuren
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RESULTATENREKENING OVER 2011

Opbrengsten
Contributies
Afdracht United 4
Afdracht DYR
Advertentie-inkomsten
Rente

Gerealiseerd
2012
2013
€
€

Begroting
2013
2014
€
€

1.715,00
440,00
570,00
250,00

1.155,00
460,00
405,00
260,00
300,35
-----------2.580,35

1.500,00
300,00
300,00
250,00
150,00
-----------2.500,00

140,00
0,00
100,00
0,00
150,00
-----------390,00

500,00
0,00
0
150,00
0
250,00
100,00
50,00
250,00
400,00
300,00
0
1300,00
-----------3.300,00

150,00

-----------2.118,00

218,32
0,00
0
293,76
301,29
1682,61
107,08
0,00
200,00
383,93
0
0
1313,19
-----------4.500,18

0

0

0

867,00
========

(1919,83)
========

-----------2.985,00
Kosten
Kosten website (hosting en domein)
Overige kosten website
Kosten Jeugd EK
Kosten 420 Opstapdag
Kosten kleding EK / WK / Opstap
Kosten trainingen
Bankkosten
Kosten kamer van koophandel
Kosten diverse prijzen
Bestuurs- en ALV-kosten
Kosten 420-gala
Diverse kosten (trimdag)
Rubberboot kosten/afschrijving

Buitengewone baten (lasten)
Verenigingsresultaat

175,23
500,00
0
40,40
0
(561,90)
67,92
24,08
258,63
437,00
0
0

500,00
125,00
0,00
200,00
150,00

-----------1.125,00

(800,00)
(735,00)
======== ========
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN BEPALING VAN HET
RESULTAAT
ALGEMEEN
Uitgangspunt van de waardering is de historische uitgaafprijs, tenzij anders vermeld.
BALANSWAARDERING
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- c.q. aanschaffingswaarde,
onder aftrek van de daarop gebaseerde afschrijvingen. De afschrijvingen op de vaste
activa worden lineair bepaald op basis van geschatte levensduur.
Vorderingen, liquide middelen en schulden
De vorderingen, liquide middelen en schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde.
RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het verenigingsresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle
aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord
in het jaar waarin de opbrengsten worden gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
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