
















KNWV 
!{NWV klassenbeleid 

Het onderwerp klassen be leid 
liep als een rode draad door het 
seizoen 1990. Op 10 oktober 
werd tijdens een bijeenkomst in 
Amsterdam een concept KNWV 
Klassenbeleid voor de jaren '90 
gepresenteerd. Dat geeft een 
beeld van wat het Verbond met 
de wedstrijdzeilsport van plan 
is. In WEDSTRIJD ZEILEN 
leest u de volledige tekst. 

Sportbeleid en 
Klassenbeleid 
De aandacht van het KNWV richt 
zich daarbij op de volgende gebieden 
• Breedtesport: het wedstrijdzeilen 
gericht op 'sportieve competitie' 
• Prestatiesport: het wedstrijdzeilen, 
met als oogmerk het bereiken (en 
verbeteren) van prestaties in de 
sport. 
• Topsport: het wedstrijdzeilen, ge

.. richt op het behalen van de hoogste 
prestaties. 
Ter uitvoering van het sportbeleid 

. zijn de volgende aktiviteiten van het 
KNWVnodig: 
1. Opleiding van jeugdige en gevor
derde zeilers in de wedstrijdsport 
2. Taining en begeleiding van talent
volle zeilers 
3. Keuze van het geschikte bootma
teriaal (Klassenbeleid) 
4. Opstellen van een Wedstrijdkalen
der 
5. Opleiding en begeleiding van orga
nisatoren en officials 
6. Stimulering van goede evenemen
ten 
7. Financiering van het geheel 

Klassenbeleid 
I. Doelstellingen. Het klassenbeleid 
houdt zich primair bezig met boot
materiaal (de wedstrijdklassen), ge
richt op de volgende doelstellingen: 
A. Zorgen dat zo veel mogelijk men
sen op zijn of haar niveau kan wed
strijdzeilen binnen het systeem van 
KNWVen IYRU. 
B. Een kwalitatief zo hoog mogelijk 
peil van het wedstrijdzeilen. 

11. Uitwerking. Het Klassenbeleid 
voor de jaren 90 omvat het volgende: 
1. Het voortbestaan van een wed
strijdklasse wordt primair bepaald 
door de belangstelling om in die klas
se wedstrijd te zeilen. 
2. Indien een nader vast te stellen 
minimum aantal jachten deelneemt, 
kan in elke erkende klasse jaarlijks 

een Nederlands kampioenschap wor
den verzeild. 
3. Het KNWV stelt zich positief op 
ten aanzien van de ontwikkeling van 
nieuwe bootklassen. 
4. De criteria als vervat in het Regle
ment voor het Erkennen en Afvoeren 
van Wedstrijdklassen, zullen voor 
wat betreft de erkenning van klassen 
strikt en voor wat betreft het afvoer
en van klassen met behoedzaamheid 
worden gehanteerd. 
5. Het KNWV kent een zogenaamde 
'voorkeurslijn' waartoe die bootklas
sen behoren, die krachtens het sport
beleid door het Verbond zijn aange
wezen voor de prestatie cq de top
sport. 
6. Vaststelling van de voorkeurslijn 
geschiedt door de Algemene Leden
vergadering van het Verbond, op 
voordracht van een daartoe aange
stelde bestuurskommissie, rekening 
houdende met de volgende criteria 
(de volgorde houdt geen prioriteits
stelling in): 
• Competatieve mogelijkheden van 
de boot 
• Eigenschappen van de boot, zowel 
(zeil) technisch als in relatie tot de 
fysieke eigenschappen van de zeiler 
• Internationale erkenning door de 
IYRU 
• Prijs prestatieverhouding van de 
boot 
• Verspreidingsgraad in Nederland 
• Niveau en verspreiding van de in 
Nederland voor de klasse organisatie 
wedstrijden 
• Organisatiegraad van de klasse, tot 
uiting komende in 
- kwaliteit van de KO 
- draagvlak bij de aangesloten vereni-
gingen. 
7. Plaatsing van een klasse in de 
voorkeurslijn geschiedt voor een pe
riode van vier jaar. In de Jaarlijkse 
Algemene Vergadering van jaar 
waarin Olympische Spelen worden 

gehouden, zullen de klassen in de 
voorkeurslijn voor de komende vier 
jaren worden vastgesteld. 
8. Iedere door het KNWV erkende 
klasse heeft recht op de volgende ba
sisdienstverlening van het Verbond 
- Nederlands kampioenschap mits 
ten minste een nader door het Ver
bond vast te stellen aantal boten 
deelneemt. 
- Opleiding klasse-controlerus en 
klasse-trainers (in overleg met KO). 
- Metingen en administratieve ver
werking van meetbrieven 
- Vaststellen en beheren van klasse
voorschriften (alleen nationale klas
sen) 
- Periodieke vaststellen en publikatie 
van het Zeilwedstrijdreglement, 
Aanvullende Bepalingen, Kam
pioens- en andere Reglementen, e.d. 
- Advies over PR en Voorlichting 
- Behandeling van protesten in hoger 
beroep 
- Jaarlijks vaststellen en uitgeven 
van een Wedstrijdkalender. 
Het opleiden van wedstrijdlorganisa
toren, -officials, onderricht in het 
wedstrijdreglement, alsmede het 
voorzien in jeugdopleiding en -bege
leiding is geen specifiek onderdeel 
van het klassenbeleid, maar behoort 
in het kader van het KNWV sportbe
leid wel binnen het bereik van een 
ieder te liggen. 
9. Indien een klasse in de voorkeur
slijn is geplaatst, kunnen zeilers in 
die klasse, op grond van bewezen po
tentieel en/of prestaties, aanspraak 
maken op aanvullende faciliteiten 
van het Verbond, zoals 
- Centrale trainingen 
- Individuele begeleiding (technisch, 
sportief, medisch maatschappe lijk, 
etc.) 
- Begeleiding van nationale teams 
naar buitenlandse evenementen 
- Materiaal adviezen 
- Ondersteuning bij PR en voorlich-
ting 
- Ondersteuning bij fondsenwerving 
Vergoeding van (buitenlandse) reis
en verblijfskosten van deelname aan 
door het KNWV specifiek aan te wij
zen wedstrijdseries. 
- In uitzonderlijke gevallen, financië
le ondersteuning bij aanschaf mate-

riaal 
10. De financiering van het klassebe
leid geschiedt in hoofdlijnen als 
volgt: 
a. de Basisvoorzieningen worden ge
financierd uit de algemente begro
ting van het Verbond. Hiertoe zullen 
jaarlijks op de begroting de benodig
de middelen worden genoteerd. 
b. De kosten van de extra faciliteiten 
ten behoeve van de voorkeurslijn zuI
len worden gefinancierd uit aanvul
lende, daartoe specifiek benoemde 
middelen, zoals toegewezen subsi
dies, additionele bijdragen en spon
sorgelden. In uitzonderlijke gevallen 
kan de Algemene Ledenvergadering 
van het Verbond aan de voorkeur
slijn additionele middelen uit .je al
gemene begroting toewijzen. 

Procedure voor 
Vaststelling van 
de Voorkeurslijn 
1. Het bestuur zal in de Jaarlijkse 
Algemene Vergadering van het jaar 
voorafgaande aan Olympische Spe
len, een Keuzekommissie instellen, 
bestaande uit vertegenwoordigers 
van: 
Secties ""edstrijdzeilen en Multi
hulls (2), Sectie Opleidingen (1), 
Hoofdsectie Plankzeilen (1), OVC 
(1) en Commissie PSC (2) 
2. Klassen die in aanmerking menen 
te komen voor de voorkeurslijn die
nen een daartoe strekkende aan
vraag, voorzien van een schriftelijke 
toelichting, uiterlijk 1 juli van het 
Olympisch jaar bij het Verbondskan
toor in te leveren. 
3. De Klasse organisaties van de be
treffende klassen zullen worden uit
genodigd om hun aanvraag ten over
staan van de Keuzecommissie mon
deling toe te lichten. 
4. Uiterlijk 1 september van het 
Olympische jaar, dient de Keuze
commissie bij het Bestuur van het 
Verbond een lijst met de voorgestelde 
klassen in. De voorstellen zijn met 
redenen omkleed. Het KNWV be
stuur publiceert de voorstellen via de 
daartoe geëigende media. 
5. Indien klassen tegen de voorgestel
de lijst bezwaren hebben, dienen zij 
deze uiterlijk 1 oktober daaropvol
gend schriftelijk en met redenen om
kleed ter kennis van het Bestuur te 
hebben gebracht. 
6.' Het Bestuur beslist op bezwaren 
na de Keuzecommissie en de indie
ners van de bezwaren te hebben ge
hoord. 
7. De definitieve lijst van voorgestel
de klassen wordt ter goedkeuring in 
datzelfde jaar aan de Jaarlijkse Alge
mene Ledenvergadering voorgelegd. 
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f 30,= betalen en de verwachting is dat over een paar jaar de 
volledige prijs betaald moet worden. De Arne gaat hier niet 
mee akkoord. 

Dhr. Korteland antwoordt dat de contributieverhoging uit
sluitend een indexering is die normaal is in een uitgaven
patroon wat het KNWV heeft. Ook het Verbondsbureau wordt 
geconfronteerd met een verhoging van het aantal kosten. 
Dhr. Korteland kan zich wel voorstellen dat leden een 
ui tgebreidere toelichting op de begroting wi Uen hebben; aan 
de andere kant is in het verleden gezamenlijk een keuze 
gemaakt om niet teveel papier toe te zenden aan de leden en is 
gekozen voor een korte toelichting. Dhr. Korteland wil wel aan 
het verzoek van dhr. Carol tegemoetkomen. 

Voor wat betreft over de prijs-prestatieverhouding stelt u het 
beleid van het KNWV aan de orde, aldus dhr. Korteland. Dat 
past niet in dit financiêle agendapunt. Dhr. Korteland vindt 
het jammer dat de Arne er zo over denkt en dat het KNWV de 
Arne niet heeft kunnen overtuigen wat het KNWV voor de 
vereniging doet. 

Dhr. Carol bli jft van mening dat de contributieverhoging te 
ver gaat. 
Dhr. Korteland neemt dit voor kennisgeving aan en merkt op dat 
als de begroting en daarmee de contributieverhoging vast
gesteld wordt, alle leden hieraan gebonden zijn. 

De vergadering stelt de begroting 1991 en de contributie
verhoging vast. 

11. Vaststelling datum voor de volgende Jaarlijkse ALgemene 
Ledenvergadering: 

Het bestuur stelt voor om de Jaarvergadering 1991 vast te 
stellen op zaterdag 23 november 1990 ergens in Nederland. 
De vergadering gaat akkoord met dit voorstel. 

12. Voorstel Klassenbeleid: 

Dhr. Maarleveld deelt mee dat tijdens de vorige jaar
vergadering besloten werd dat nader beraad zou plaatsvinden op 
het beleid wat toen voorlag. Er is kort nadien door het 
bestuur een commissie ingesteld om het bestuur inzake 
klassenbeleid te adviseren ten behoeve van deze vergadering. 
De commi::.;sie bestond uit de heren Beukema toe Water en Honig 
namens de verenigingen, de heren Herfst .en Lagerwey namens de 
secties en de dames Kuiper en Smink namens de klasse
organisaties . Voorzitter was dhr. Maarleveld en de commissie 
werd ambtelijk ondersteund door dhr. Romme. 

Om een indruk te kri jgcn van wat cr leeft onder de klasse
organisaties en de wedstri jdzeilcrs is een enquete gehouden. 
De enquete is als bijlage gevoegd bij de eerste rapportage die 
op 15 augustus j.l. is verschenen. 

Uit de Notulen van de lOOste Alg. Verg. 
van het ;~N\'N ac h")uden 0p 24 Nov. 1991 

Naar aanleiding van de reacties op deze eerste rapportage is 
een tweede concept gemaakt. Dit concept is besproken op de 
vergadering van 10 oktober waar klasse-organisaties en 
verenigingen zich gezamenlijk konden uitspreken over het 
concept klassenbeleid. Naar aanleiding van die vergadering is 
een laatste concept en tevens een samenvatting gemaakt. Dit 
ligt nu voor. 

Dhr. Maarleveld vraagt de vergadering om in dit concept p.2 
onder punt 8, eerste gedachtenstreepje het volgende te 
veranderen: (x) veranderen in 'een nader door het Verbond vast 
te stellen aantal'. 

De te volgen procedure is genoemd op pagina 3 van het voorstel 
klassenbeleid waarbij dhr. Maarleveld opmerkt dat het klassen
beleid gezien moet worden als onderdeel van het totale sport
beleid en hij vraagt de vergadering om akkoord te gaan met dit 
stukje sportbeleid. 

Het voorstel klassenbeleid wordt bij acclamatie aangenomen. 

Dhr. Vroege voegt toe dat het Verbond er niet omheen kan dat 
er uit de wedstrijdhoek al een aantal jaren ontevreden 
geluiden komen. Binnen het Verbond ziet men wel degelijk het 
belang van de wedstrijdzeilsport en dhr. Vroege deelt mee dat 
het Verbond voornemens is om in de komende wintermaanden met 
een aantal wedstrijdgevende verenigingen in overleg te gaan om 
te komen tot een andere structuur waarbij de geluiden uit het 
veld gehoor kunnen vinden. 

Ten slotte dankt dhr. Haarleveld de commissieleden voor hun 
inzet, alsmede dhr. K. Schat. Als toevoeging op de woorden van 
dhr. Vroege deelt dhr. Maarleveld mee dat het bestuur druk 
doende is om de klasse-organisaties en de verenigingen dichter 
naar elkaar toe te brengen. Daarom wordt er medio september 
een groot verenigingskampioenschap georganiseerd waar dhr. 
Maarleveld nu graag vast de aandacht op wil vestigen. 

13. Rapportage structuurcommissie KNWV: 

Dhr. Lagerwei j vraagt, de. vergadering om opmerkingen over het 
verslag van de structuurcommissie en deelt mee dat het bestuur 
ook van mening is dat het binnen het Verbond wel wat beter 
kan. Het bestuur streeft er dan ook naar de organisatie te 
versoepelen middels het instellen van secties op ad hoc-basis 
van ter zake kundigen. Ook is het bestuur van mening dat 
klasse-organisaties een andere positie moeten gaan kri jgen. 
Voorts zal het Verbondsbureau op een aantal terreinen meer 
professioneel moeten worden bemand om de service naar de klant 
te verbeteren. 

Dhr.. Smi t (KR en ZV de Maas) deelt mee dat de Maas volledig 
achter de aanbevelingen van de structuurcommissie staat. 
Dhr. Smit vraagt om verduidelijking van de eerste aanbeveling 
en vraagt wat het bestuur verstaat onder externe versterking 
van het Verbondsapparaat. 
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