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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. De heer Willem van der Woude verhuist er
zelfs voor naar Groningen 😊.
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 eigenlijk alleen 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:
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

