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Möödunud koosolekul tõstatatud teemade ülevaatamine. Positiivseks peeti organisatsiooni 
nimevahetuse edasilükkamise otsust.

Arutelu võimalike struktuurimuudatuste ja täienduste üle. 

29er ja 49erite Liidul on kavas leida ja kaasata oma tegevusse välistreener, kuid see mõte ja ettepanek
lükati EJLi treenerite komisjoni poolt tagasi. Samas leiti,  et piisavate kogemustega võimalikku 
treenerit oleks hea kaasata ja rakendada ka EJLi olümpiakoondise treeningprotsessi ja tegevustesse.  
Koondise peatreeneri ametis ei tehta täna purjetajatega midagi, mida peaks ja võiks. Taas peamine 
probleem ressursipuudus. Ühe võimaliku kandidaadina 29er ja 49erite Liidu välistreeneri kohale 
pakuti Lauri Väinsalu treenerit Stefan de Vriesi Hollandist, kellel on suured kogemused nii 
olümpiakoondise treenerina kui ka tavatreenerina, kellel on Hollandi kõrgeim treeneri kvalifikatsioon. 
Kuna ta on viisil või teisel Eestiga seotud, arvati hea mõte olevat temaga kontakteeruda ja koostöö 
võimalikke variante arutada.

Sponsorlus ja organisatsiooni müük

Tunti muret MarinePooli kui koondise  rõivastussponsori toetuse lõpetamise üle. Ettevõte on 
põhjuseks toonud, et  sportlaste pole olnud piisavalt tasemel. Kas see on aga ka tegelik ja ainus 
põhjus, julgesid komisjoni liikmed kahelda.

Nii nagu EJLi strateegiast võib lugeda ühe eesmärgina ühe paremini rahastatud spordialaliiduks 
saamist, tuleb seda tegevust aktiviseerida ja sellesse tulemuste saamiseks ka panustada. Kindlasti on 
vajalikud ka toetavad tegevused, mis on sponsoritele olulised – meediategevused ja turunduslikud 
tegevused kohtlemaks sponsorit kui partnerit ja pakkudes talle enam võimalusi silma paista. EJLi 
juhatus on selles osas samme astumas, et sponsorlussuhete tugevdamisse panustada eesmärgiga 
suurendada organisatsiooni eelarvet ja tõhustada meedia- ning turundustegevusi. 

Liidupäev

Kogu organisatsiooni  hõlmav tähtsaim sündmus ehk Liidupäev on liiga formaalne ja selle võimalusi ei 
kasutata piisavalt ära.  Puudub diskussioon ja teemade arendus liikmete ja juhatuse/tegevaparaadi 
vahel. Arvati, et sellest on võimalik teha huvitav sündmus, esitleda visiooni, tulemusi, näidata 
põnevaid videoid, kokkuvõtteid, kaasata klubide esindajaid samuti  et tekitada tunnet ühtsest 
organisatsioonist.. 



Taas jõuti ka eelmisel koosolekul jõutud valupunktini - organisatsiooni tegevaparaadi mehitatus on 
ebapiisav  rohkemate tegevuste jaoks.

Järgmine kokkusaamine otsustati pidada lõuna vormis 28.detsembril, kutsudes sinna ka EJLi uue 
presidendi Egon Elsteini, et kuulata tema nägemust ja visiooni organisatsiooni arengust.
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