
 

Verslag van de algemene ledenvergadering, gehouden op vrijdag 22  november 2019 

 

Plaats    : Kantine Jachthaven Lunegat 
Bericht van verhindering : Els den Engelsman, Marijke en Ronald de Boer 
Verslag    : Wiebe Graeler  
 

 
19.01 Opening en Mededelingen: 
 

De heer Cloo opent de vergadering om 20.00 u. en heet de 30 aanwezigen (waarvan een geen lid is) van harte welkom. De hapjes en de 
drankjes worden deze avond aangeboden door de vereniging. Mevrouw Den Engelsman kon niet aanwezig zijn in verband met het 40 jarig 
jubileum van haar man. Verder geen opmerkingen. 

 
19.02 Verslag van de ledenvergadering van 2018: 
  
 Er zijn geen opmerkingen of vragen over het verslag en de heer Graeler wordt bedankt voor het maken van het verslag. 
 
19.03 Jaarverslag secretaris over 2019: 
 

Er zijn geen opmerkingen of vragen over het jaarverslag en de voorzitter bedankt mevr. Den Engelsman voor het maken van het jaarverslag. 
De voorzitter deelt verder nog mee dat het aantal leden vrij stabiel is.  

 
19.04  Financieel verslag penningmeester en de resultaten- en jaarrekening 2019: 
 
 De heer Rozendal geeft een duidelijke uitleg over de financiën van 2019. 
 De netto inkomsten waren € 3860,29 en de uitgaven waren € 2963,24 We hadden een positief eindsaldo van € 897,05.  
 We hebben nu 110 leden. Het havenfeest leverde dit jaar € 220,29 op, door een goed verlopen veiling. Het totaal aan  
 liquide middelen van € 5250,00 is voldoende om de toekomst met vertrouwen tegemoet  te zien. 
 Penningmeester: “We hebben dit jaar goed gespaard; onze minister, Wopke Hoekstra, minister van Financiën, 
 kan hier een voorbeeld aan nemen”.  
 De voorzitter bedankt de heer Rozendal voor het maken van dit verslag. 
 
19.05 Verslag kascommissie door de heren Pieter van der Ham en Pieter van der Grijspaarde: 
 

De kascommissie heeft de boeken op 22 november gecontroleerd. Volgens de heer Van der Ham is de penningmeester deze keer extra 
goed gecontroleerd, omdat de penningmeester vandaag voor het laatst in zijn functie is. Zij hebben geen onregelmatigheden kunnen 
constateren en de geldstromen konden goed worden verantwoord. Het kon niet beter! 

 De heer Van der Ham  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 dé- 
 chargeert vervolgens, onder dankzegging, de penningmeester voor dit boekjaar. Ook bedankt de voorzitter hem voor zijn 
 overzichtelijke presentatie.  

De heer Rozendal bedankt daarop de aanwezigen voor het vertrouwen wat ze hem gedurende    
 zijn penningmeesterschap hebben gegeven en ook de heer Van der Ham voor zijn mooie verhaal. 
 
19.06 Benoeming nieuw lid kascommissie. Reglementair aftredend: de heer Pieter van der Ham: 
 
 De heer Pieter van de Ham treedt reglementair af. Voor het volgende jaar zal de heer Pieter van der Grijspaarde zijn taak 
 voortzetten en als nieuw lid wordt de heer Pieter Apeldoorn benoemd. 
  
  
19.07 Begroting 2020 en vaststelling contributie 2020: 
 
 De penningmeester geeft een duidelijk beeld hoe de begroting van 2020 eruit gaat  zien. Het jaar 2020 

komt eigenlijk overeen met het jaar 2018, waarin ook een stamppotbuffet werd gehouden. Enkele kleine correcties zijn aangebracht in de 
posten ledenactiviteiten en secretariaat. Grote uitgaven worden niet verwacht. 
De voorzitter stelt dan ook voor om de contributie voor 2020 dan ook niet te gaan verhogen. Deze blijft wederom € 35,00. 
 

19.08 Bestuursverkiezing: 
 
 De heer Wiebe Graeler en de heer Peter Rozendal (penningmeester) zijn reglementair aftredend. 
  

 

                   

 
 Secretariaat: Els den Engelsman 
     H. Sipkesstraat 13 
     9851 AV Burum 
     telefoon: 0594 - 249232 
     website: www.wsvlunegat.nl 
     e-mailadres: secretariaat@wsvlunegat.nl 
 

http://www.wsvlunegat.nl/


 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. Op de vraag van de voorzitter of de vergadering het hiermee eens kan zijn komt 
geen enkel bezwaar. Herman Boonstra, die een lange periode niet meer in het bestuur zat, word ook met een daverend applaus  benoemd. 
Ook was Herman  blij met het mooie banksaldo. Een betere start is er niet. 
 
Wiebe blijft ook en wordt hierbij herbenoemd. Namens de vereniging krijgt Wiebe een mooi bos bloemen van de voorzitter, voor al de jaren 
die hij zich heeft ingezet voor de vereniging. Hij krijgt een warm applaus. 
 
Peter is niet herkiesbaar.  
Hij is acht jaar penningmeester geweest. Op 11 november 2011 werd Peter penningmeester. Hij digitaliseerde de boekhouding. Jaar in jaar 
uit heeft hij de zaken goed geregeld. Ook heeft hij workshops binnen de vereniging gegeven. Kortom hij heeft zich erg ingespannen om alles 
goed te laten verlopen. Namens de vereniging bedankte de voorzitter hem voor al zijn inspanningen voor de vereniging met een dik bos 
bloemen en een envelop. Hierop kreeg hij een dik applaus van de aanwezigen. 
In zijn afscheidswoord zei Peter dat de F-Steiger een gevaarlijke plek is. Je wordt daar zomaar benaderd door iemand (Tiemen) met de 
vraag of je bestuurslid wilt worden………..Peter vond het, achteraf, een leuke en spannende uitdaging om dit te doen. Hij dankte de leden 
voor hun vertrouwen in hem.  
Hij wil nu graag weer eens “gewoon” lid zijn van de vereniging, maar is beschikbaar als er een beroep op hem wordt gedaan.  

 
19.09 WSVB, regio Groningen, Drenthe en Friesland, De Wadden en de werkgroep Lauwersmeer: 
 
 De voorzitter geeft aan de hand van een power point presentatie aan wat we zoal doen en nog gaan doen. 

Wat het WSVB doet kun je vinden op de Website. Wij nemen deel aan de gesprekken en hebben daar ook onze eigen inbreng. We zitten in 
de werkgroep Lauwersmeer. Onze voorzitter is tevens voorzitter van de werkgroep Lauwersmeer. 
 Deze werkgroep is tevens vertegenwoordigd in de “Klankbordgroep Rondje Lauwersmeer”. In de tweede fase, 2019-2023 houden we ons 
o.a. bezig met: klampen op de palen westzijde Senneroog, de aanlegsteiger voor Esonstad, aanlegplaatsen bij Hoek van de Bant, de 
verruiging van de Stropersplaat, Kano opstapplaats Zoutkamperril, Voldoende diepte en breedte van de vaargeulen en overleg met Marrekrite 
over de verbetering van de vier steigers in de Zoutkamperril. Wij willen graag dat ze er blijven en verbreed worden. 
 
De Regio Wadden, waar Cees van Roon (bestuurslid Lunegat) in zit houdt zich momenteel bezig met het TBB of wel toegangsbeperkend 
besluit. Welke gebieden moeten we afsluiten; denk aan snelle boten met robben observeerders. Op welke afstand moeten ze blijven enz. Er 
is momenteel een trend dat het toerisme op de wadden toeneemt en hoe gaan we daarmee om. 
Het WEC te Lauwersoog loopt nog lang niet vlot. Er wordt nog druk overlegd hoe hoog er gebouwd mag worden. Een hoteleigenaar, die de 
zaak wilde financieren trok zich terug enz. Kortom het loopt nog niet vlot. 

Gaan we snel varen (tot 80 km/uur) per of gaan we dit verbieden? Een landelijke groep is hier mee bezig. Misschien moet er wel een limiet 
komen. 

Wat doet de nieuwe beheerautoriteit? In 2019 was er weinig controle op het wad.  Het Waddengebied, vaste land, is goed geregeld 
(gemeenten e.d.), maar de Waddenzee is nog een grijs gebied. 

Ook is er nog de vraag hoe het eventuele massatoerisme in de toekomst geregeld moet worden. 

Er komt nu een nieuwe directie: een directeur “Beleid” en een directeur “Uitvoering”. 

Dynamisch zoneren en virtuele betonning: Onder Terschelling (Kromme balg) is een virtuele route opengesteld. Op elektronische kaarten is 
deze route te zien .(o.a. Navionics) 

Het  WSVB, de Wadvaarders en de toerzeilers gaan samenwerken. Er komt dan een grote groep mensen die wat in de melk te brokkelen 
heeft. Kortom : We gaan een stap vooruit. 

 
 
19.10 Activiteitenplan 2020: 
   

• Nieuwjaarsreceptie (Rob en Gea Meijer) op zaterdag 4 januari 

• Bindingsavond met watersportfilm 

• Reanimatiecursus(verlenging + nieuw) op zaterdag 14 maart 

• Maritiem reisverslag naar de Scilly eilanden, Zuid-Engeland, de Kanaaleilanden en Bretagne door Marijke de Boer 

• Meteo-avond door de heer Louwsma van SteedsWeerMeteopresentaties 

• Begeleide tocht naar Schiermonnikoog met briefing vooraf. 

• Gezamenlijke  vaartocht naar Lauwersoog met bezoek aan een restaurant 

• Stamppotbuffet op zaterdag 3 oktober 
Overige suggesties of ideeën? 

  
Een idee: droogvallen op het Wad. De heer Pieter Apeldoorn wil dit wel begeleiden. Hij zal een datum prikken. 
 

19.11 Rondvraag: 
 
 Pieter van der Ham is deze zomer 2 keer op Schiermonnikoog geweest. Prima diepte….,maar blijft dit zo? 

Moeten we het gemeentebestuur niet een soort bedankje sturen als WSV dat we blij zijn dat het tegenwoordig zo heerlijk varen naar en 
toeven op is op Schiermonnikoog. 
 



Afspraak: Het bestuur zal een brief aan het gemeentebestuur van Schiermonnikoog sturen, waarin we onze positieve ervaringen over de 
diepte van de jachthaven zullen laten weten, met het verzoek om ook in de volgende jaren voldoende te baggeren om de bereikbaarheid van 
de haven op peil te houden. 
 
De aanleg plaatsen 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 zeilen is het erg ondiep; bij 1.50 
m. diepgang reeds problemen. Het geluid van watertaxi’s is vreselijk..  
 
Al deze opmerkingen zal de voorzitter meenemen naar het overleg. 

 
19.12 Gezellig samenzijn met hapje en drankje aangeboden door de vereniging: 
 

De vrijwilligers, Wia Berends, Gezien van Roon en Minke Cloo, die altijd achter de bar staan kregen een mooi bos bloemen en een luid 
applaus van de aanwezigen. Ook bedankte hij Jan van der Laan voor zijn goede zorgen voor de kantine. Een taak die hij overdraagt aan 
Willem van der Woude. 
De voorzitter beëindigt de vergadering met dank aan de aanwezigen en wenst hen 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 


