Verslag van de ledenvergadering Wsv Lunegat,
gehouden op vrijdag 19 november 2021.
Plaats

: Kantine Jachthaven Lunegat

Bericht van Verhindering

: Fam. Doppenberg, Peter Marschall, Fam. Huysing,
Pieter de Pree/Jeannette de Jong en Gerrit Scheeres

Verslag

: Wiebe Graeler

21.01 Opening en mededelingen:
De heer Cloo opent de vergadering om 20.00 u. en heet de 23 aanwezige leden en de leden die via TEAMS
zijn ingelogd van harte welkom. De consumpties worden aangeboden door de vereniging. Vanwege de
heersende Corona epidemie zal de vergadering aangepast verlopen.
21.02 Verslag van de leden vergadering van 2019:
Er zijn geen opmerkingen of vragen over het verslag en de heer Graeler wordt bedankt voor
van dit verlag.

het maken

21.03 Jaarverslag secretaris over 2020 en 2021:
Er zijn geen opmerkingen of vragen over het jaarverslag en de voorzitter bedankt mevr. Den Engelsman voor
het maken van het jaarverslag.
21.04 Financieel verslag penningmeester en de resultaten- en jaarrekening 2020 en 2021:
De heer Boonstra geeft een duidelijke uitleg.
Alle contributies over 2021 zijn betaald en het ledental is opgelopen. Dit is een positief resultaat dat hierdoor
boven de begroting uitkomt. De ledenactiviteiten hebben door het wegvallen van activiteiten een reserve van
€ 500,00 opgeleverd. Voor het stamppot buffet is gekozen om een lagere bijdrage van de leden te vragen
gezien de positieve begroting. Het totale saldo van de vereniging ligt iets hoger dan vorig jaar door het
positieve resultaat. Op 1 november was het banksaldo € 6752,96. Doordat we voldoende reserves hebben
zullen we de activiteiten in 2021 dan ook vanuit die reserves betalen. De bijdragen voor activiteiten kunnen
we daarmee laag houden.
De voorzitter bedankt de heer Boonstra voor het maken van dit verslag.
21.05 Verslag kascommissie door heren Pieter van der Grijspaarde en Pieter Apeldoorn:
De kascommissie heeft de boeken onlangs gecontroleerd. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd en
de geldstromen konden goed worden verantwoord. Het zag er voortreffelijk uit. De heer Van der Grijspaarde
vraagt de aanwezige leden om het bestuur decharge te verlenen voor dit boekjaar. Dit wordt door de leden
positief beantwoord met een hartelijk applaus. Na dit voorstel bedankt de voorzitter de leden en in het
bijzonder de penningmeester voor zijn overzichtelijke presentatie.

21.06 Benoeming nieuw lid kascommissie:
Reglementair aftredend de heer Pieter van der Grijspaarde.
Voor het volgende jaar zal de heer Bert Meier hem opvolgen. De heer Van der Grijspaarde wordt met een dik
applaus bedankt.

21.07 Begroting 2022 en vaststelling contributie 2022:
De heer Boonstra deelt mee dat er € 3750,00 aan contributies binnen komt. Verder inkomsten havenfeest: €
2000,00 en zo’n € 1000,00 aan reserve.
Dit bedrag is voldoende om de kosten van de activiteiten op de begroting te kunnen dekken.
Het bestuur stelt voor om de contributie wederom op € 35,00 te houden. Ook vraagt de voorzitter om de
leden bijeenkomsten weer goed te gaan bezoeken en natuurlijk de clubvlag in iedere mast.
21.08 Bestuursverkiezing:
De heren Tiemen Cloo (herkiesbaar) en Jan van der Laan (niet herkiesbaar) zijn reglementair aftredend.
Het bestuur heeft Michiel Jelijs, bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur, in de plaats van Jan van
der Laan en stelt voor om deze te benoemen. Op de vraag van de voorzitter of de vergadering het hiermee
eens kan zijn komt geen enkel bezwaar. Michiel heeft er zin in om toe te treden tot het bestuur en vertelt iets
over zichzelf. Hij wordt met een warm applaus verwelkomt als nieuw bestuurslid.
Tiemen Cloo wil nog wel een tijdje doorgaan. Ook hij krijgt een warm applaus.
Jan en Wia van de Laan hebben al jaren in onze haven gelegen. In 2013 is Jan toegetreden tot het bestuur. Hij
heeft hier allerlei taken op zich genomen. In 2016 heeft hij zich herkiesbaar gesteld en heeft zich
beziggehouden met het zoeken van leuke films voor de bindingsavonden. Ook heeft hij de Website van onze
vereniging opgezet met een beetje hulp van zijn zoon. De kantine werd ook door hem beheerd. Hij deed dit
met heel veel nauwkeurigheid. De “verenigingskast ”werd super ingedeeld. En niemand mocht hier iets aan
veranderen! Alles op zijn plek. Twee bestuurs- periodes vond Jan voldoende.
De voorzitter overhandigt Jan een groot bos bloemen namens de vereniging, dat direct naar Wia gaat. De
envelop met cadeaubon stopt hij in zijn zak…..We wensen Jan en Wia nog veel vaarplezier.
Jan: Ik heb een leuke tijd gehad bij dit bestuur en mijn werk altijd met veel plezier gedaan!! Hierop volgt een
daverend applaus.
Ook Tiemen, onze motivator, krijgt natuurlijk een dik bos bloemen. Wij zijn blij dat hij dit nog een tijdje mag
doen van zijn Minke, die zelf ook vaak meehelpt.
21.09 WSVB, regio Groningen-Drenthe-Friesland, De Wadden en de werkgroep Lauwersmeer:
Tiemen houdt zich veel bezig met de bovenstaande belangengroepen. Doordat hij veel contacten heeft met
de diverse groepen zijn er door de jaren heen vele ingangen ontstaan, waardoor de lijntjes erg kort zijn. Van
de werkgroep Lauwersmeer is hij voorzitter.
Binnen het WSVB houden we ons bezig met:
●
●
●
●
●

Overleg met provincies, gemeenten en waterschappen
Openingstijden bruggen/sluizen, wachtplaatsen, etc.
Belangenbehartiging, landelijk en regionaal
Uitwisseling ervaringen tussen de verenigingen
Natura 2000: minimaal houden wat we hebben.

Werkgroep Lauwersmeer:
Wat verenigingen rond het Lauwersmeer bereikt hebben (Voorz. Tiemen Cloo):
●
●
●
●
●

20 marboeien zijn een succes.
Steiger bij Esonstad voldoet goed
Klampen op palen Senneroog
De 4 steigers in de Zoutkamperril zijn gerenoveerd door Marrekrite
Verruiging eilandjes Stropersplaat wordt aangepakt (SBB)

●

●
●
●

Voldoende diepte en breedte van de vaargeulen, (Tiemen contactpersoon voor Rijkswaterstaat)
baggeren erg duur, marboeien noord en zuid van Senneroog niet haalbaar.
Wensen die nog open staan en zijn ingebracht bij de Klankbordgroep Rondje Lauwersmeer:
Steiger Hoek van de Bant (plannen gemeente NOF)
Kano opstapplaats Zoutkamperril, Strandweg
Meer marboeien (7)

Regio Team Wadden
Cees van Roon was tot voor kort regiovertegenwoordiger voor de regio Wadden van het WSVB.
Hij heeft deze functie vervuld vanaf 2015 en is direct bij aanvang begonnen met zoeken naar
samenwerking met De Wadvaarders. De Wadvaarders en het WSVB werken nu intensief samen.
Cees is in dat kader naar een PRW-werkatelier (Programma naar een Rijke Waddenzee) geweest: Dit
ging over duurzame mobiliteit in relatie met de verondieping van de Waddenzee.
Volgens geomorfologische modellen zal de Waddenzee tot 2050 verondiepen. De zeespiegel stijgt
door de klimaatverandering langs de Nederlandse kust maar langzaam tot 2050 en slib en zand
blijven tot die tijd liggen op het wad door de afgenomen stroomsnelheid in de geulen. Het wordt
ondieper op vele plaatsen waaronder de toegang tot de havens Schiermonnikoog, Holwerd en
Harlingen. De veerboten gaan daar hinder van ondervinden.
De eerste oplossing is veel baggeren, maar dit gaat te duur worden en heeft te veel impact op het
onderwaterleven. Onze veerboten liggen te diep. Misschien moeten we in de toekomst andere
manieren bedenken om naar de eilanden te gaan. Andere veerboten???. Er zijn voorstudies gedaan.
In de studieopdracht worden er emissie-eisen gesteld aan de toekomstige veerverbindingen (weinig
geluid, weinig wash, CO2 arm)
Voor ons als waddenvaarders is gebleken dat de wantijen onder de eilanden op diepte blijven en de
verwachting is dat de grote geulen wat ondieper worden.
Op het werkatelier hebben we aandacht gevraagd om bij de toekomstige veerverbinding de andere
waterweggebruikers niet te vergeten. Zij ondervinden namelijk veel hinder van de kleinere
sneldiensten door de grote golfslag (wash).
Er komt meer aandacht voor de gewone vaarders, is toegezegd.

21.10 Activiteitenplan 2022
- Bindingsavond met watersportfilm op vrijdag 25 februari om 20.00 uur
- Reanimatiecursus (verlenging + nieuw) op zaterdag 12 maart van 9.30 tot 12.00 uur
- Maritiem reisverslag naar de Scilly eilanden, Zuid-Engeland, de Kanaaleilanden en Bretagne
door Marijke en Ronald de Boer op vrijdag 1 april om 20.00 uur
- Bezoek aan Next Generation Shipyards te Lauwersoog op 22 april om 20.00 uur
- Droogvallen op het Wad o.l.v. Pieter Apeldoorn op zaterdag 14 mei, met briefing op vrijdag 13 mei om 19.30 uur
- Havenfeest met veiling op zaterdag 1 oktober

21.11 Rondvraag:
Pieter van der Ham: Ligplaatsen Senneroog en Oostmahorn zijn te ondiep 1.45/1.50 m.
Antw. Er wordt helaas nog niet gebaggerd. Staat wel op onze wensenlijst!
Pieter van der Ham: Op You Tube staat mooi filmpje. Van Waddenzand tot vruchtbaar land.

Willem van der Woude: Ik heb wat veranderingen op de website aangebracht. Bij NIEUWS iedere week een nieuwe
Vaarkrant. Heel goed om eens naar te kijken. Als je vragen of suggesties hebt over de website, dan kan dat via
“CONTACT” op de site.
Dhr. Vlag: Kunnen we de bagger presentatie ook via de mail ontvangen? Website? Wordt toegezegd.
De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en ook de mensen die de vergadering volgden via
TEAMS en wenst iedereen een goede reis huiswaarts.

Notulant: Wiebe Graeler

