Nederland watersportland!
Een leven lang genieten op het water

BESLUIT
Vergadering van:
Datum:
Tijd:
Van:

www.watersportverbond.nl
www.watersporters.nl
Algemene vergadering
- de Najaarsvergadering 11 december 2021
10.00 uur
Bestuur

Watersportverbond
Orteliuslaan 1041
3528 BE Utrecht
+31 (0)30 307 75 00
info@watersportverbond.nl

Voorstel te nemen besluit:
De Algemene vergadering – de Najaarsvergadering - besluit Nicole de By te
benoemen en Paul de Groot en Gérard Vervoort te herbenoemen als lid van de
Zeilraad.
Toelichting:
Dieter van der Schilden heeft aangegeven te willen aftreden en zal hiermee uittreden
uit de Zeilraad.
Nicole de By
Langs deze weg wil ik mij graag voorstellen. Mijn naam is
Nicole de By, 28 jaar, geboren en getogen in Abcoude
(bekend van de files in het nieuws, voor de corona tijd,
het begin/einde van de trajectcontroles op de A2 en de
enige plek ter wereld die met Abc begint). Sinds 2017
woon ik in Amstelveen. Ik ben net naar een nieuwe
woning verhuisd, ook in Amstelveen, waar ik met (te)
veel planten woon.
Na de middelbare school ben ik fiscaal recht gaan
studeren aan de Universiteit van Amsterdam. In 2015
ben ik afgestudeerd en meteen aan het werk gegaan bij
MTH Adviseurs en Accountants. In 2017 ben ik begonnen
bij de Belastingdienst in Amsterdam bij de afdeling
Particulieren. In 2019 kreeg ik de mogelijkheid om bij het
Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad der
Nederlanden te gaan werken, op de sectie fiscaal.
Wegens de corona lockdown ben ik teruggegaan naar
de Belastingdienst, nu bij Grote Ondernemingen in Utrecht, als specialist formeel
recht.
Al mijn hele leven ben ik bezig met zeilen. Begonnen met zeilweken op de zeilschool,
op mijn achtste ben ik begonnen bij de Watersportvereniging Vinkeveen Abcoude
(WVA). Naderhand ben ik zeiltraining gaan geven, eerst bij de Zeilschool Vinkeveen,
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toen bij de WVA en ten slotte bij het Witte Huis in Loosdrecht. In 2015 heb ik de cursus
tot assistent wedstrijdcomité lid en protestcomité lid gevolgd. Toen ben ik de
opleidingen voor jury gaan volgen en per januari 2019 ben ik officieel nationaal
erkend. In 2020 heb ik het seminar gevolgd om internationaal erkend te worden,
maar met corona is dit helaas op een laag pitje komen te staan.
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