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Aankondiging jaarvergadering & agenda

Het bestuur nodigt je graag uit voor het bijwonen van 
de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de 
Nederlandse Dart Klasse Organisatie. 
Deze vergadering wordt gehouden in het 
restaurant “ Heineke” te Loosdrecht op:

zondag 26 Maart 2006 

te 14.00 uur

Oud Loosdrechtsedijk 166, 1231NE Loosdrecht

Agenda Jaarvergadering 2006

1 Opening jaarvergadering 2006

2 Goedkeuren notulen 2005  )*

3 Jaaroverzicht
A  overzicht wedstrijden
B  financieel verslag 

4 Bestuurswijziging  (aftreden Heinz Warmerdam,
Brenda Liefhebber en Harry van Veen)

           (voorstel Mirian Pieterson en ??)

5 Planning en activiteiten 2006 
A  wedstrijden 
B  Klasseboten
C  Flits
D  Vlootadmiralen
E  begroting 2006

6 Rondvraag

7 Afsluiting jaarvergadering

)* Voor notulen jaarverslag 2005 zie: www.Dartcat.nl
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BELANGRIJKE MEDEDELING!!!

Beste Dartzeilers,

Dit seizoen is het de bedoeling dat wij als klasse een groot succes maken van het project met de 4 
klasseboten.
Hier is de eerste aanzet al voor gegeven doordat de teams gevormd en de boten gekocht zijn, en 
bovendien de organisatie goed in elkaar zit.
Nu komt de volgende fase:
Het enthousiasme voor het Dart zeilen nog verder aanwakkeren en l’esprit van de Dartklasse 
overbrengen. Dit hoop ik met z’n allen te kunnen doen.
Ik denk dat daar een kans ligt voor ons als klasse. Voor de huidige Dart zeilers is dit een perfecte 
kans om weer wat vaker te gaan trainen, samen het water op te gaan en informatie uit te wisselen. 

Daarom hebben wij als klassebotencommissie een jaarplanning voor een aantal trainingen gemaakt. 
Bij deze trainingen zijn sowieso de 4 klasseboten aanwezig en is dus altijd voldoende competitie 
voorhanden!
Voor deze training hebben we een aantal (inter)nationale toptrainers die bereidt zijn ons te trainen.
Nu vind ik dat wij als Dartzeilers moeten laten zien waar we van gemaakt zijn en bij veel van deze 
trainingen acte de présence moeten geven. Dit is niet alleen goed voor het overbrengen van onze 
kunde op de studententeams en voor ons imago, maar ook uitermate goed voor onze eigen 
zeilkunsten.

Wij gaan allereerst beginnen met een Dart KICK-OFF weekend op 15 en 16 april. Dit is een week 
vóór het eerste klasse evenement en een ideale gelegenheid om de boot weer op te bouwen en te 
controleren of deze de winter goed is doorgekomen. 
Bovendien zullen de 4 studententeams dat weekend bekend gemaakt worden met hun boten en zal 
er veel gevaren worden, wat een goede mogelijkheid is voor ons allemaal om weer de (eventueel) 
eerste zeiluren te maken!
’s Avonds kan iedereen mee-eten en blijven overnachten op de camping naast de haven. Wel gaarne
van te voren opgeven als jullie dit van plan zijn.
Mail: ducodewaal@lycos.nl 
Over verdere trainingen zullen jullie binnenkort op de hoogte gesteld worden.
Hieronder wel alvast het trainingsschema voor het komend seizoen.
datum evenement locatie

1-apr
Theorietraining voor 
klassedarts Muiderzand

15-16 april Kickoff weekend Muiderzand
22-23 april KE Muiderzand Muiderzand
10-mei woensdagavond training Muiderzand
13-14 mei KE Hellevoetsluis Hellevoetsluis
24-mei woensdagavond training Muiderzand
2-5 juni NSR Scheveningen
17 juni Ronde Texel Texel
1-2 juli KE hargen Hargen aan zee
8-9 juli Trainingsweekend nr. 2 Muiderzand
22-23 juli BK Knokke Knokke
5-6 augustus KE biddinghuizen Biddinghuizen
2-3 
september NK One Up Muiderzand
6-sep woensdagavond training Muiderzand
9-10 sept Rondje Pampus Muiderzand
22-23-24 sept. ONK Workum Workum
21-22 oktober Trainingsweekend nr.3 Muiderzand

Met Dartelijke groeten,

Duco de Waal
Klasseboten commissaris 
ducodewaal@lycos.nl  tel. nr. +31650502476
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