
Verslag van de zevende Zeegrundelbijeenkomst van de kerngroep.

Datum:  Vrijdag 12 februari 2010 om 19:30 
Plaats: “De scheepskamer” van 

Henk en Tineke Barneveld
Vechtzijde 1
3611 AM Oud-Zuilen

Vrienden,

Hierbij het verslag van de zevende Zeegrundelbijeenkomst van de actieve leden. Op 
deze bijeenkomst werden de afgelopen jaren geëvalueerd, in het bijzonder het jaar 
2009. Er zijn redelijk wat activiteiten georganiseerd, maar de belangstelling daarvoor 
viel in veel gevallen tegen. De bijeenkomst in Weesp vormt daarop een uitzondering 
en is een jaarlijks terugkomend gezellig evenement. Onze website staat nog steeds 
centraal en is een bron van informatie met behulp waarvan gegevens kunnen worden 
uitgewisseld en leden elkaar zelf kunnen opzoeken. Er is dan ook besloten om 
voorlopig geen nieuwe activiteiten te organiseren. 
Verder dient het karakter van het register laagdrempelig te zijn, zodat iedereen die 
een Baardagrundel bezit of daar een bijzondere belangstelling voor heeft zich kan 
aanmelden voor opname in het register en toegang als auteur van de website. 
Verder in dit verslag hierover meer. Daartoe is de Besluitenlijst aangepast.

Aanwezig:
Henk en Tineke Barneveld
Ben en Gerda Geutskens
Robert van Opstal 
Frank en Jacqueline Kars

Afwezig:
Jan de Vreede
Elmer Bom
Joop Groot en Meintje Guyt
Peter Bouma
Harrie van Os



Verslag: (De agendapunten zijn in   grijs   weergegeven).  

1. Bespreken openstaande punten afsprakenlijst 
• A-04-07c-01 Voorstel maken voor het in het leven roepen van coaches 

voor varen op b.v. IJsselmeer of Waddenzee. Deze afspraak heeft verder 
geen gestalte gekregen en er is besloten dat dit punt vervalt.

• A-05-01-02 Voorstel voor een landelijk evenement in de Museumhaven 
van Gouda in 2009. Data zijn 26/27/28 juni 2009. Punt is uitgevoerd en het 
landelijk evenement heeft plaatsgevonden.

• A-05-07-01 Zeegrundelaktiviteiten laten opnemen in de FONV 
evenementenagenda. Er is een link vanaf www.museumhavengouda.nl en 
een link vanaf www.fonv.nl en www.lvbhb.com zijn aangevraagd. De 
FONV is de Stichting Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen; de LVBHB is 
de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig. 
Beide organisatie hebben na herhaald verzoek niet gereageerd en er is 
besloten dit punt te laten vervallen. Geïnteresseerden vinden ons wel via 
Google.

• A-06-02a-01 Bij de leden via vragenlijst informeren naar wensen t.a.v. 
evenementen. Deze afspraak heeft verder geen gestalte gekregen en er is 
besloten dat dit punt vervalt.

• A-06-02f-01 Een aantal kalenders zien te krijgen van de bijeenkomst in 
Weesp op 6-7-8 juni 2008. Helaas waren er geen kalenders meer 
beschikbaar. Punt vervalt. 

• A-06-03A-01 Uitnodigingen uitsturen voor de bijeenkomst in de historische 
haven in Gouda op 25/26/27/28 juni 2009. Punt is uitgevoerd en het 
landelijk evenement heeft plaatsgevonden.

• A-06-03B-01 Uitnodiging versturen voor de wedstrijden op 22 en 23 
augustus 2009  op de Wijde Ee bij Oudega. Punt is uitgevoerd en het 
landelijk evenement heeft plaatsgevonden.

• A-06-03D-01 Oproep aan alle leden die een server hebben waarop 
eventueel de website www.baardagrundel.nl zou kunnen draaien, te 
reageren. Probleem is niet langer acuut en Robert van Opstal blijft zijn 
server ter beschikking stellen. Punt vervalt.

• A-06-03D-02 Samenvatting van het Baarda archief op Wikipedia zetten. 
Het ontwerp, de ontwikkeling en de productie zijn op Wikipedia gezet, met 
een link naar www.baardagrundel.nl. Punt vervalt.

• A-06-04-01 Tekeningenbestand digitaliseren en op verzoek beschikbaar 
stellen aan de leden. De tekeningen zijn gescand bij Vripack in Sneek en 
staan al geruime tijd op de website. Punt vervalt.

2. Korte evaluatie van de activiteiten in 2009.
a. Vermelding wedstrijden Oudega en Sloten. Ben Geutskens. 

De wedstrijden in Oudega zijn gehouden van 21/24 augustus 2009. De 
enige deelnemer van ons was Jacob Seinstra uit Makena die een 
verslag op de website heeft gezet. Er hebben aan de wedstrijden in 
Sloten geen Zeegrundels deelgenomen.

b. Verslag van de watersportdag in Weesp Jan de Vreede

http://www.baardagrundel.nl/
http://www.baardagrundel.nl/
http://www.lvbhb.com/
http://www.fonv.nl/
http://www.museumhavengouda.nl/


Deze bijeenkomst is gehouden van 4/6 juni 2009. Een verslag daarvan 
staat op de website.

c. Verslag van de landelijke bijeenkomst in de historische haven van 
Gouda, 25/28 juni 2009. Harry van Os.
De grundelschippers was gevraagd om een dag eerder te komen om op 
vrijdag 26 juni de een stadswandeling te kunnen meemaken, onder 
leiding van Harry van Os, de rasechte Gouwenaar onder ons en mede-
organisator van de Goudse havendagen. De stadswandeling was zeer 
de moeite waard. De nauwe betrokkenheid van Harry werkte 
aanstekelijk. Harry had prominente ligplaatsen gereserveerd voor onze 
club, aan de kade met een riant uitzicht op het grote podium op slechts 
enkele meters afstand daarvan. Welke schepen er waren? De Tobber 
van Rien en Liesbeth Korstanje, de Breevaart van Harry van Os, de 
Pieter van Jos en Jetty van den Houten en de Hollands Glorie en de 
Brave Hendrik van vader en zoon Barneveld. Er waren veel bezoekers 
waaronder ook enkelen die speciaal voor de grundels naar Gouda 
waren gekomen, zoals Haije en Hilly Nicolay, die een eigen zeegrundel 
bouwen. Jammer voor alle anderen die dit grootse en schitterende feest 
hebben gemist, maar hopelijk komt er een volgende keer.  Er is geen 
verslag van deze bijeenkomst voor de website gemaakt.

d. Status website Robert van Opstal. 
Zoals boven vermeld neemt de website een centrale plaats in binnen 
het Register. Nieuw aangemelde schippers krijgen eerst de status van 
‘abonnee’ en, wanneer alle gegevens bekend zijn, de status van 
‘auteur’. Soms hebben ook niet-eigenaren van Zeegrundels behoefte 
om op het forum van de website te (re)ageren, bij voorbeeld omdat zij in 
kontact willen komen met de huidige eigenaar van hun voormalig schip. 
Omdat de webmaster en de ledenadministrateur niet tussen de 
forumberichten willen gaan zitten, is besloten om in bijzondere gevallen 
deze niet-eigenaren de status van auteur te geven, dit ter beoordeling 
van de ledenadministrateur. De (in principe onveranderlijke) 
besluitenlijst (niet de afsprakenlijst dus) is daartoe aangepast en is als 
bijlage bij dit verslag gevoegd.
Na de vergadering is er voor aan de website voor een beter overzicht 
een aparte rubriek toegevoegd, ‘Activiteiten en reizen’. 

e. Verslag ledenadministratie Frank Kars
Momenteel zijn er 91 aangesloten schepen. Er moet nog een 
synchronisatie plaatsvinden van de ledengegevens op de website met 
de verzendlijst. Robert van Opstal en Frank Kars zullen hiervoor 
zorgdragen. (A-07-02e-01).

f. Verslag andere gebeurtenissen 2009, Een ieder die wat te melden 
heeft.
Geen meldingen.

3.Plannen voor 2010 en daarna.
g. Wedstrijden Rond- en Platbodemjachten in Oudega. Elmer Bom.

In principe vinden de wedstrijden voor rond- en platbodemjachten op de 
Wijde Ee bij Drachten elk jaar plaats op het laatste weekend van 
augustus. Zodra er ingeschreven kan worden zal Elmer Bom ons dat 
laten weten. A-07-03g-01.

h. Streamwater Bruinisse Ben Geutskens. (info wordt apart verzonden).



Wij hebben van Streamwater Bruinisse (www.streamwater.nl) een email 
ontvangen met het aanbod om op hun locatie eventueel een 
Zeegrundelbijeenkomst te organiseren. Streamwater houdt zich bezig 
met de in- en verkoop van nieuwe en gebruikte schepen en is gevestigd 
in Bruinisse. Er is een showroomhal van 1.200 m² die ook geschikt is 
als evenementenhal. Er is tevens een aanlegsteiger in de vluchthaven. 
Omdat we voorlopig geen nieuwe activiteiten organiseren, zullen we op 
dit mooie aanbod nu niet in gaan. Michael van Velden van Streamwater 
Bruinisse heeft daarover van ons bericht ontvangen.

i. De 20e watersportdag in Weesp Jan de Vreede
Dit jaar wordt het de 20e watersportdag in Weesp die gehouden zal 
worden van 4 tot 6 juni 2010. Omdat het de 20e keer is dat Weesp deze 
watersportdagen organiseert, worden er extra evenementen 
georganiseerd.
Het programma is nog niet bekendgemaakt maar men heeft in elk geval 
de Vechtsteiger  afgehuurd. Het wordt dus een groot spektakel.
Aanmeldingen hiervoor lopen alleen via Jan de Vreede.
In verband met de ruimte die we weer krijgen is tijdig aanmelden 
gewenst. We blijven de zelfde plek behouden.
Vrijdag 4 juni kunnen de deelnemende schepen aanvaren. Jan zal er 
zelf rond een uur of elf zijn.
Voor zaterdag, de watersportdag, zullen de activiteiten nog nader 
bepaald worden.  Zondag is de afvaart.
Naar vernomen is, komt het ontbijt te vervallen. Jan de Vreede A-07-
03i-01.

j. Vaststellen actiepunten, wie  en wanneer.
Zie afsprakenlijst.

3. WVTTK.
• We hebben vastgesteld dat de sleutelwoorden voor dit moment zijn 

laagdrempeligheid en consolidatie. Met ‘laagdrempeligheid’ word 
bedoeld dat iedereen die in de Zeegrundel is geïnteresseerd over alle 
benodigde informatie moet kunnen beschikken en wij als Register zullen 
daarbij behulpzaam zijn. Met ‘consolidatie’ bedoelen we dat we moeten 
houden en koesteren wat we hebben en voorlopig niet al te veel nieuwe 
initiatieven zullen ontplooien.

• De ‘kerngroep’ zal jaarlijks bijeen blijven komen om de vinger aan pols te 
houden en de continuïteit te waarborgen.

• Leden worden uitgenodigd om gebruik te maken van de website om 
anderen deelgenoot te laten zijn van hun belevenissen. Korte stukjes met 
een paar leuke foto’s doen het meestel goed.

De afsprakenlijst is bijgewerkt; alle afgeronde acties zoals vermeld in dit verslag 
zullen na uitsturen van het verslag van de lijst verwijderd worden en zullen in het 
volgende verslag niet meer te zien zijn.

http://www.streamwater.nl/


Hieronder treffen jullie de bijgewerkte besluiten- en afsprakenlijst aan:



Besluiten:

Besluit Wat
B-01-00-01 Het register staat open voor bezitters van als zeiljacht gebouwde 

schepen die de Sipman rompvorm hebben. In uitzonderlijke gevallen 
kunnen ook andere geïnteresseerden in het register worden 
opgenomen, dit ter beoordeling van de ledenadministrateur.  Wanneer 
zich problemen voordoen zullen we dit herdefiniëren. 

B-01-02-02 Alle activiteiten worden op persoonlijke titel gedaan of, na 
toestemming, op naam van een WSV  tot we tegen problemen dreigen 
aan te lopen

B-01-03-01 Voorlopig worden weinig kosten voorzien zodat nog geen 
voorzieningen worden getroffen. Mocht dat later nodig blijken, dan zal 
aan de geregistreerden een kleine jaarlijkse bijdrage worden 
gevraagd. Zie B-01-03-01

B-01-04b-
01

Als domeinnaam is gekozen voor www.baardagrundel.nl 

B-01-06-01 Alle voorstellen, genomen acties, verslagen, enz. lopen via de 
kerngroep (dat zijn de aanwezigen van deze bijeenkomst). 

B-03-05-01 Het samenwerkingsverband is een Register.
B-03-07-01 De (geringe) kosten die we maken zullen worden gedekt uit bijdragen 

aan evenementen. Er zal daarover, gezien de geringe bedragen, geen 
verantwoording worden afgelegd, maar er zal wel rapportage in de 
verslagen plaatsvinden. 

http://www.baardagrundel.nl/


Afspraken:

Akties Wat Wie Wanneer

A-04-07c-01 Voorstel maken voor het in het leven 
roepen van coaches voor varen op b.v. 
IJsselmeer of Waddenzee.

Peter Bouma Vervallen

A-05-01-02 Voorstel voor een landelijk evenement in 
de Historische Haven van Gouda in 2009. 
Data doorgeven zodra die bekend zijn. 

Joop Groot 
Harry van 
Os

26, 27 en 
28 juni 
2009 

A-05-07-01 Zeegrundelaktiviteiten laten opnemen in 
de FONV en de LVBHB 
evenementenagenda.

Harrie van 
Os

Vervallen

A-06-02a-
01

Bij de leden via vragenlijst informeren 
naar wensen t.a.v. evenementen.

Harrie van 
Os

Vervallen

A-06-02f-01 Een aantal kalenders zien te krijgen van 
de bijeenkomst in Weesp op 6-7-8 juni 
2008

Joop Groot-
Jan de 
Vreede

Vervallen

A-06-03A-
01

Uitnodigingen uitsturen voor de 
bijeenkomst in de historische haven in 
Gouda op 25/26/27/28 juni 2009.

Harrie van 
Os en Joop 
Groot

1 april 
2009 

A-06-03B-
01

Uitnodiging versturen voor de wedstrijden 
op 22 en 23 augustus 2009  op de Wijde 
Ee bij Oudega.

Elmer Bom Tijdig

A-06-03D-
01

Oproep aan alle leden die een server 
hebben waarop eventueel de website 
www.baardagrundel.nl zou kunnen 
draaien, te reageren.

Alle leden Vervallen

A-06-03D-
02

Samenvatting van het Baarda archief op 
Wikipedia zetten.

Ben 
Geutskens

1 april 
2010

A-06-04-01 Tekeningenbestand digitaliseren en op 
verzoek beschikbaar stellen aan de 
leden.

Peter Bouma 
en Ben 
Geutskens

1 juli 2009 

A-07-02e-
01

Synchroniseren ledengegevens met 
verzendlijst. 

Robert van 
Opstal en 
Frank Kars

Direct 
uitgevoerd 

A-07-03g-
01.

Uitnodigingen versturen voor de 
wedstrijden voor rond- en 
platbodemjachten, te houden op het 
laatste weekend in augustus op de Wijde 
Ee bij Drachten.

Elmer Bom Tijdig

A-07-03i-01 Uitnodigingen versturen en inschrijvingen 
verwerken voor de 20e watersportdag te 
Weesp, die gehouden zal worden van 4/6 
juni 2010.

Jan de 
Vreede

Tijdig

http://www.baardagrundel.nl/

