
 

Aan:de leden      Datum:   1 november 2019 

Beste mensen, 
 
Wij nodigen jullie allen uit voor onze algemene ledenvergadering.  
Om portokosten te besparen sturen we deze uitnodiging per mail.  
Leden waarvan we geen mail adres hebben, krijgen de uitnodiging per post. 
We hebben weer plannen voor 2020. Die willen we graag met jullie bespreken.  
Overige ideeën en suggesties zijn natuurlijk van harte welkom.  
Wat ons betreft graag tot ziens op 22 november. 
 

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op  vrijdag 22 november 2019 
in de kantine van jachthaven Lunegat. 

Aanvang 20.00 uur 
1. Opening en mededelingen 

 
2. Verslag van de ledenvergadering 2018 (*) bijlage 1 

 
3. Jaarverslag secretaris over 2019 (*) bijlage 2 

 
4. Financieel verslag penningmeester en de resultaten- en jaarrekening 2019 (*) bijlage 3 

 
5. Verslag kascommissie door  Pieter van der Ham en Pieter van der Grijspaarde 

 
6. Benoeming nieuw lid kascommissie. Reglementair aftredend: Pieter van der Ham  

 
7. Begroting 2020 ( *)( bijlage 3)          en vaststelling contributie 2020 

  Voorstel bestuur: De contributie over 2020 blijft €35. 
 

8. Bestuursverkiezing 
Wiebe Graeler en Peter Rozendal ( penningmeester) zijn reglementair aftredend.  
 
Wiebe Graeler is herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hem opnieuw te benoemen. 
Peter Rozendal  is na 2 zittingsperioden niet herkiesbaar.  
Het bestuur heeft Herman Boonstra, die al eerder penningmeester van de vereniging was, bereid 
gevonden toe te treden tot het bestuur en stelt voor hem te benoemen.  

Volgens de statuten kan ook een groep van 10 of meer leden tot uiterlijk 2 dagen voor de aanvang 
van de vergadering een schriftelijke voordracht doen bij het bestuur voorzien van een door de 
kandidaat getekende bereidverklaring. 

  

Secretariaat: Els den Engelsman 
 

 H.Sipkesstraat 13 
 9851 AV Burum 

 Telefoon:  0594 – 249 232 
 e-mailadres:  secretariaat@wsvlunegat.nl 
 website:  www.wsvlunegat.nl  

mailto:secretariaat@wsvlunegat.nl
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9. WSVB, regio Groningen, Drenthe en Friesland,  De Wadden en de werkgroep Lauwersmeer 

Verslag van de zaken waar we ons mee bezig houden. 
              

10. Activiteitenplan 2020 
Onderstaande activiteiten zijn in voorbereiding. 
Op de vergadering zullen we de onderwerpen bespreken om zo tot een keuze te komen voor een  
interessant programma.  
Aanvullende suggesties zijn van harte welkom. 

                
o Nieuwjaarsreceptie (Rob en Gea Meijer) op  zaterdag 4 januari 
o Bindingsavond met watersportfilm 
o Reanimatiecursus ( verlenging + nieuw) op zaterdag 14 maart 
o Maritiem reisverslag naar de Scilly eilanden, Zuid-Engeland, de  Kanaaleilanden, en 

Bretagne door  Marijke de Boer 
o Meteo- avond door De heer Louwsma van SteedsWeerMeteopresentaties 
o Begeleide tocht naar Schiermonnikoog met briefing vooraf  
o Gezamenlijke vaartocht naar Lauwersoog met bezoek aan restaurant 
o Stamppotbuffet op zaterdag 3 oktober 
o Overige suggesties of ideeën? 

 
11. Rondvraag 

 
12. Gezellig samenzijn met hapje en drankje aangeboden door de vereniging  

 

Het bestuur 
 
(*) = ter vergadering aanwezig en bijlage 
 
 
 
 
Aantal bijlagen: 3 
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Bijlage 1 ALV 2019 WSVL 

 

Verslag van de algemene ledenvergadering van vrijdag 23 november 2018 
Plaats     : Kantine Jachthaven Lunegat 
Bericht van verhindering : Mevr. Den Engelsman komt wat later. 
Verslag     : Wiebe Graeler
 _________________________________________________________________________________ 
18.01    Opening en mededelingen: 

De heer Cloo opent de vergadering om 20.10 u. en heet de 22  aanwezigen van harte  welkom. De hapjes en de 
drankjes worden deze avond aangeboden door de vereniging. Mevrouw Den Engelsman komt wat later. Verder 
geen opmerkingen. 

18.02    Verslag van de algemene ledenvergadering van 2017: 
Er zijn geen opmerkingen of vragen over het verslag en de heer Graeler wordt bedankt voor het maken van het 
verslag. 

18.03    Jaarverslag secretaris over 2018:   
 Er zijn geen opmerkingen of vragen over het jaarverslag en de voorzitter bedankt mevr. Den Engelsman voor het 
maken van het jaarverslag. 
18.04      Financieel verslag van de Penningmeester en de resultaten- en jaarrekening 2018: 

De heer Rozendal geeft een duidelijke uitleg over de financiën van 2018. 
De inkomsten waren € 3745,00 en de uitgaven waren € 3611, 63. 
We hadden een positief eindsaldo van € 133,37. 
  Het totaal aan liquide middelen € 4353,28 is voldoende om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. 

18.05 Verslag door de kascommissie door de heren Willem van der Mast en Pieter van der Ham: 
 De heer van der Mast brengt verslag uit. Hij heeft samen met de heer van der Ham de boeken gecontroleerd. Zij 
hebben geen onregelmatigheden kunnen constateren en de  geldstromen konden goed worden verantwoord. De 
penningmeester heeft zijn werk weer goed gedaan en de heer Van der Mast  stelt aan de voorzitter voor de 
penningmeester décharge te verlenen, wat met applaus wordt bevestigd. De voorzitter stelt vervolgens voor dit 
voorstel over te nemen. De vergadering gaat akkoord. De voorzitter déchargeert  vervolgens, onder dankzegging, de 
penningmeester voor dit boekjaar. Ook bedankt de voorzitter hem voor zijn overzichtelijke presentatie. 

18.06  Benoeming nieuw lid kascommissie: 
De heer van der Mast treedt reglementair af. Voor het volgende jaar zal de heer Van der  Ham zijn taak voortzetten 
en als nieuw lid wordt de heer Pieter van der Grijspaerde benoemd. 

18.07 Begroting 2018 en vaststelling contributie 2019: 
De penningmeester geeft een duidelijk beeld hoe de begroting van 2019 er uit gaat zien. Het jaar 2019 komt 
overeen met het jaar 2017 waarin ook een havenfeest werd gehouden. Echt grote uitgaven zijn er in 2019 niet te 
verwachten en de voorzitter stelt dan ook voor om de contributie voor 2019 dan ook niet te gaan verhogen. Deze 
blijft € 35,00. 

18.08   Bestuursverkiezing: 
Mevr. Els den Engelsman (secretaris) ende heer Cees van Roon (plv .voorzitter) zijn reglementair aftredend en 
herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om hen opnieuw te benoemen. Op de vraag van de voorzitter of de vergadering 
het hiermee eens kan zijn komt geen enkel bezwaar. Els blijft en wordt hierbij herbenoemd. Ze krijgt een warm 
applaus. Cees van Roon, die lid is van de Werkgroep Lauwersmeer en namens het Watersportverbond in de regio 
Wadden zit wordt ook met een daverend applaus wederom benoemd. 
In verband met het aftreden van de heer Koert Sterkenburg in november 2017 is er nog een vacature. Het bestuur 
heeft de heer Willem van der Woude, uit Zuidlaren, bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur. Ook hier stemt 
de vergadering, met applaus, mee in.  

18.09 WSVB, regio Groningen, Drenthe en Friesland, De Wadden en de werkgroep Lauwersmeer: 
De voorzitter geeft aan de hand van een power point presentatie uitleg over wat we zoal doen. De volgende punten 
kwamen aan de orde: 

• Overleg met de provincies, gemeenten en waterschappen. 

• Openingstijden bruggen en sluizen, wachtplaatsen etc. 

• Let op: bodemdaling>>gevolgen voor doorvaarhoogte bruggen. 

• Uitwisseling ervaringen tussen de verenigingen.  

• Natura 2000 minimaal houden wat we hebben. 

Wat het WSVB doet kun je op de website bekijken. Wij zijn voornamelijk geïnteresseerd in de regio Groningen, 
Drenthe en Friesland. Wij kunnen deelnemen aan de gesprekken en hebben daar ook onze eigen inbreng. We 
zitten in de werkgroep Lauwersmeer. Deze bestaat uit de Surfvereniging Oostmahorn, WSV Lauwersoog en WSV 
Lunegat. De voorzitter van WSV Lunegat is tevens voorzitter van deze werkgroep. 
Werkgroep Lauwersmeer:  
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Onze  voorzitter is ook voorzitter van deze werkgroep Lauwersmeer. Deze werkgroep is verder vertegenwoordigd in 
de” Klankbordgroep Rondje Lauwersmeer”. 
Waar we als werkgroep mee bezig zijn: 

• 20 marboeien 

• Klampen op de palen  westzijde Senneroog. 

• Prima overleg met Marrekrite. 

• Steiger bij Esonstad 

• Kano opstapplaats Zoutkamperril 

 De meerboeien liggen niet altijd even goed. Het is bij de boei diep genoeg, maar er omheen moet je goed opletten. 
Op onze eigen website kun je de exacte posities vinden. De heer Cees Boonstra heeft dit goed in kaart gebracht. Zie 
de website AntjeC.nl Volgens de voorzitter liggen de boeien 89 en 100 niet goed. Bij Esonstad komt een steiger van 
75 meter. Deze ligt eigenlijk te dicht bij het surfplekje. Er komt nog een overleg met de werkgroep en de surfers. 
Zodat er dan waarschijnlijk een goede plek wordt gevonden voor de definitieve plaats van de steiger. 
Verder wil de voorzitter een informeel gesprek hebben met de mensen die op de sluis bij Lauwersoog werken. Dit 
werkt vaak veel beter. Hij wil o.a. overleggen over het feit dat ze vaak niet meer willen schutten, ook al ben je ruim op 
tijd aanwezig voor sluitingstijd. Wij weten allemaal wel dat ze echt wel van goede wil zijn, maar dat Rijkswaterstaat 
hier de boosdoener is. Een goed en vriendelijk gesprek met hen kan nooit kwaad. 
De heer Cees van Roon, die vertegenwoordiger in het WSVB Regioteam De Wadden is, vertelt nog iets over zijn 
werk binnen het WSVB. 

• Beheersstructuur 

• Nieuw concept van de Leidraad aanwijzing art.2.5 gebieden NB wet. (voorheen artikel 20 

gebieden) 

• Verbond Vaarrecreatie Waddenzee (VVW) 

• Onderzoek monitoring recreatievaart Waddenzee. 

• Wereld-erfgoedcentrum te Lauwersoog. 

De werkgroep heeft te maken met vele belangen groepen. Het WSVB zelf, De Wadvaarders, De Toerzeilers en de 
Toeristische Kano Bond. Er zijn dus vele bestuurders en eigenlijk moet er één beheersstructuur komen. Want er zijn 
nu veel te veel.Voor de kerst moet er duidelijkheid komen. Er moet eigenlijk één beleidsbeheerder komen en één 
bestuur.Op deze manier zoals het nu gaat, gaat het wad op slot. En dit moet vooral niet. 
-Bij de 2.5 gebieden, gebieden die ze willen sluiten, wilden ze de Kuipersplaat en de Engelse hoek sluiten. Cees 
vertelt dat er nieuw overleg moet komen om deze leidraad  op nieuw af te stellen. 
-Bij het onderzoek monitoring recreatievaart Waddenzee gaat nog veel mis. Onderzoek monitoring Ais-  en 
radargegevens maakt nog veel fouten. Er worden vaak studenten ingehuurd om deze onderzoeken te doen. Cees 
gaf nog  een voorbeeld: Een radarbaken werd aangezien voor een boei. Passagiers op veerboten werden als 
individuele personen gezien, die zich op het wad bevinden. Het levert niks op en we willen er wel vanaf volgens 
Cees.-De komst van het  Werelderfgoed centrum, op Lauwersoog, is van de baan. De heer Arie Heuvelman heeft 
zich terug getrokken en hij gaat er ook geen hotel bouwen. 

18.10  Activiteitenplan 2019: 
  * Nieuwjaarsreceptie (Rob en Gea Meijer) op zaterdag 5 januari 2019. 
  * Bindingsavond met watersportfilm. 
  *Reanimatiecursus (verlenging + nieuw) op zaterdag 16 maart. 
  * Eind maart/begin april opening vaarseizoen met Anje Valk. 
  * Ankeren en droogvallen op het Wad. 
  *Havenfeest 2019 met veiling op zaterdag 28 september. 
  *Reddingsmiddelen aan boord. 
18.11 Rondvraag: 

De heer Pieter van der Ham wil graag weten hoe het met het baggeren van de haven van Schiermonnikoog zit. 
Volgens  de heer van Roon is er nu ruimte voor de baggeropslag en zal het dus dit voorjaar (misschien) wel losgaan. 
De aanlegplaatsen in het Lauwersmeer moeten dieper. Met een diepgang van 1.50 m. heb je al vaak problemen. 
Zo’n 50 meter voor de sluis bij Dokkumer Nieuwe Zijlen is het erg ondiep bij 1.50 m diepgang reeds problemen. Het 
geluid  van de watertaxi’s is vreselijk. 
De voorzitter zegt toe dat hij deze opmerkingen mee zal nemen naar het overleg. 
Voordat de voorzitter de vergadering gaat beëindigen reikt hij eerst nog even een bloemetje uit aan de” nieuwe” 
bestuursleden, die er dan toch maar weer een termijn aan vastknopen. Ook krijgen de vrijwilligers, Wia en Minke, die 
altijd achter de bar staan, een mooi bos bloemen. Ze krijgen allen een luid applaus. 
De voorzitter beëindigt de vergadering met dank aan de aanwezigen en wenst hen voor straks een goede reis naar 
huis. Ook nodigt hij alle aanwezigen nog even uit voor een hapje en een drankje, aangeboden door de vereniging. 
 
W. Graeler, notulant                      
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Bijlage 2 ALV 2019 WSVL 

VERSLAG VAN HET SECRETARIAAT OVER HET VERENIGINGSJAAR  2019 

Samenstelling van het bestuur 

Voorzitter   Tiemen Cloo  
Penningmeester  Peter Rozendal 
Secretaris   Els den Engelsman 
Vicevoorzitter   Cees van Roon 
Algemeen lid   Jan van der Laan 
Algemeen lid   Wiebe Graeler 
 
Het bestuur vergaderde afgelopen verenigingsjaar nog 1 x in 2018 en 5 keer in 2019.  
 
Er zijn diverse bijeenkomsten geweest op regionaal gebied. Hierbij wordt gekeken naar de relevantie voor ons vaargebied of mogelijke 
gevolgen voor de leden op landelijk gebied. Denk hierbij aan mogelijke tijdelijk verhoging van het waterpeil in het Lauwersmeer en een 
nieuwe vrije aanlegsteiger aan de westkant, ter hoogte van Esonstad. Ons bestuur is goed vertegenwoordigd in de diverse werk- en 
bestuursgroepen. Cees van Roon is regiovertegenwoordiger ‘Wadden’ in het landelijk bestuur van de WSV, Tiemen Cloo is voorzitter van 
de werkgroep ‘Lauwersmeer’.  
 
De nieuwsbrieven van het Verbond kunnen bekeken worden via onze website: https://wsvlunegat.nl . Hier vermelden we ook andere 
relevante zaken, check de site dus regelmatig. Ook hierbij geldt, dat indien je iets mist op de site of gewoon wil toevoegen, meld het. 
Uw lidmaatschapsnummer staat op de adresstickers op post die u van ons krijgt. Ook kunt u uw nummer opvragen bij de secretaris 
(secretariaat@wsvlunegat.nl).  
 
Activiteiten 2019 
 6 jan: Nieuwjaarsreceptie aangeboden door Rob en Gea Meyer. 
25 jan:  Bindingsavond hebben we uit moeten stellen i.v.m. slechte weersverwachtingen… 
15 febr.:  Een presentatie van Peerholt lifesaving uit Grouw over diverse reddingsmiddelen, o.a. reddingsvesten, vlot, zelfs een 

overlevingspak kwam op tafel en kon gepast worden. Een boeiende avond met zo’n 30 aanwezigen 
16 mrt:  Reanimatiecursus met 15 leden. De cursus werd gegeven door Hans Palsma van Profinit uit Grijpskerk. Belangrijk om toch ieder 

jaar weer even te herhalen, ook al hopen we stiekem het nooit in de praktijk te hoeven toepassen. 
22 mrt: Bindingsavond, nu konden we dan toch eindelijk de in januari uitgestelde film ‘Adrift’ bekijken. Zoals gebruikelijk een gezellige 

avond! 
         13 april:  Anje Valk deed verslag van een ‘rondje’ Schotland, via het Caledonisch Kanaal ‘noord om’, één van haar favoriete 

vaargebieden. Een groot aantal mensen, leden en niet leden waren deze avond aanwezig. 
28 sept: Havenfeest. De veiling werd zoals gebruikelijk georganiseerd in de hal, maar de avond zelf deze keer voor het eerst voor leden 

en introducees in de kantine. Een kleinere setting, die door de aanwezige leden bijzonder gewaardeerd werd. 
 
Wij hebben het afgelopen jaar steeds meer per mail gedaan (denk aan onze nieuwsbrief in april) . Als u die niet ontvangen heeft, komt 
dit omdat het secretariaat geen of een foutief emailadres heeft. Bij iedere mailing komen er een aantal retour. 
Graag even checken dus! Uw huidig mailadres sturen naar:  secretariaat@wsvlunegat.nl. Op deze manier besparen we porto én papier, 
een win-win situatie dus. 
 
De website www.wsvlunegat.nl proberen we steeds up-to-date te houden, met dank aan ons bestuurslid Jan van der Laan. Ook hierbij 
staan we open voor suggesties. Leden die iets te melden hebben of bijvoorbeeld een verslag willen schrijven van een mooie tocht of 
andere beleving, zijn van harte welkom! Ook andere zaken die u van belang acht kunt u bij het secretariaat melden. 
 
Oktober 2018 hebben wij 118 leden, het aantal blijft redelijk stabiel. Er komt wat bij en gaat wat weg… natuurlijk blijven wij streven naar 
meer, dus nieuwe leden zijn altijd van harte welkom!  Wij kunnen daarbij uw hulp goed gebruiken!  Hang de clubvlag in de mast en 
spreek uw medeliggers er eens op aan… Een nieuwe clubvlag is voor €2.50 te koop op het havenkantoor. 
Ook voor suggesties, op/aanmerkingen aangaande activiteiten kunt u zich tot ons wenden. 

 
 

https://wsvlunegat.nl/
mailto:secretariaat@wsvlunegat.nl
http://www.wsvlunegat.nl/
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Bijlage 3 ALV 2019 WSVL 

VERSLAG RESULTAAT 2019 EN BEGROTING 2020-PENNINGMEESTER LUNEGAT 

Resultaat 2019 –Bespreking 
 

Inleiding 

Hieronder vindt u achtereenvolgens de begroting  en het resultaat van het afgelopen jaar. Daarna vindt u een 
kleine toelichting. Alle bedragen zijn in € (Euro’s). 

BEGROTING SEIZOEN 
2019 INKOMSTEN UITGAVEN 

Contributies 3850  175 

Watersportverbond 
 

2200 

Ledenactiviteiten 300 750 

Secretariaat 
 

150 

Verzekering 
 

150 

Bankkosten 
 

75 

ALV 
 

150 

Overige 50 250 

Havenfeest 1800 2100 

Totaal 
6000  6000 

 
Nettoresultaat periode 1 november 2018-  1 november 2019 

Het onderstaand nettoresultaatoverzicht komt tot stand door een batig eindsaldo van een post toe te wijzen aan 
de netto inkomsten en door een negatief eindsaldo toe te wijzen aan de netto uitgaven. Hiermee wordt inzicht 
gegeven welke posten netto uiteindelijk in hun geheel positief dan wel negatief op de verenigingskas drukken.  
Voorbeeld:  het havenfeest  leverde €1608,54  op en kostte ons €1388,25.  Rekent men dit netto terug, dan 
brengt ons deze post €220,29.  

 NETTO INKOMSTEN NETTO UITGAVEN 

Contributies 
3640,00 

 

Havenfeest 
220,29 

 

 
TOTAAL NETTO INKOMSTEN 

 
3860,29 

 

Watersportverbond 

 
1875,75 

Ledenactiviteiten 

 
602,81 

Secretariaat 

 
2,49 

Verzekering 

 
123,94 

Bankkosten 

 
113,07 

ALV 

 
79,80 

Overige 

 
165,38 

TOTAAL NETTO UITGAVEN 

 
2963,24 

POSITIEF EINDSALDO 

 
+897,05 
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De onderstaande tabel laat de standen zien van de kas –en banktegoeden vanaf 2016: 
 
 STAND  

 1 NOV 2016 
STAND  
 1 NOV 2017  

STAND  
 1 NOV 2018 

STAND 
1 NOV 2019* 

KAS 1184,55 265,10 442,90 109,09 

BANKTEGOEDEN 3435,77 3954,81  3910,38 5141,24 

TOTALEN 4620,31 4219,91 4353,28 5250,33 

TOE- OF 
AFNAME / JAAR 

PM -400,40 +133,37 +897,05 

* feitelijk 2 november zodat alle bankkosten over lopend jaar zijn verdisconteerd 
We zien dat het positief saldo uit de resultatenrekening overeenkomt met de toename van  tegoeden van de vereniging.   

Toelichting resultaat 

De contributie wordt door 104 leden betaald. Een stabiel vijftigtal betaalt inmiddels via automatische incasso. De 
contributie kon de dragers van de vereniging  ruim dekken (€2963,24).   Het aantal betalende leden had hoger mogen zijn. 
Dit jaar is geen actief incassobeleid gevoerd door de penningmeester.  
De post Secretariaat viel nog weer lager dan vorig jaar door een overgang naar steeds verdere digitalisering. Wel kwamen 
websitekosten terug bij de post overige, die echter weer lager waren dan het jaar daarvoor. Aan bank en verzekering waren 
we een normaal uitziend bedrag kwijt. 
Ledenactiviteiten kostten circa €1015 en brachten €412 op. Het havenfeest bracht netto geld op door een  goed verlopen 
veiling! Het feest kon zichzelf bedruipen zoals we hadden bedoeld . De bijdrage aan het WSVB viel onbedoeld lager uit door 
een probleem met de invoer van leden in de WSVB-software.  
Het totaal aan liquide middelen van  €5250 is voldoende om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.  
We konden het jaar afsluiten met een batig saldo van €897,05. 
 

Begroting 2020 Voorstel: 
Het jaar 2020 komt eigenlijk overeen met het jaar 2018 waarin ook een stamppotbuffet werd gehouden. Enkele kleine 
correcties zijn aangebracht in de post ledenactiviteiten en secretariaat. 
Grote uitgaven worden niet verwacht.  
WSV Lunegat begroting INKOMSTEN UITGAVEN 

Contributies  €                                  3.850,00  
 

Niet-inbare contributies 
 

 €                                              175,00  

Watersportverbond 
 

 €                                          2.200,00  

Ledenactiviteiten  €                                     400,00   €                                          1.000,00  

Stamppotbuffet  €                                  1200,00   €                                          1.500,00  

Secretariaat 
 

 €                                               50,00  

Verzekering 
 

 €                                              150,00  

Bankkosten    €                                              125,00  

Algemene ledenvergadering 
 

 €                                                75,00  

Overige  €                                        50,00  €                                              225,00  
   

Totaal  €                                  5.500,00   €                                          5.500,00  

 
Uitgangspunten: 

• Ledenaantal vereniging geschat op 110 leden en een 5 tal niet “inbaren”. 

• Post niet-inbare contributies uit algemene middelen. 

• Contributies dekken de posten WSVB, ledenactiviteiten, secretariaat,bank&verzekering, ALV en overige. 

Het goede nieuws: We  hoeven de contributie opnieuw niet te verhogen.  


