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1. Algemeen	
Het bestuur is in 2015, naast de ALV op 7 maart 2015, tien keer bijeen geweest in vergadering. In het be-
stuur zijn de voorzitters van de wedstrijdcommissie, de jeugdcommissie, de activiteitencommissie en de 
commissie Alles Is Mooglik vertegenwoordigd. De materialencommissie, de commissie Skipkesilen en de 
commissie Schoolzeilen zijn niet vast vertegenwoordigd in het bestuur. Contact tussen deze commissies en 
het bestuur vind plaats wanneer nodig en aan het eind van het jaar wanneer de begrotingen worden ge-
maakt. Verder wordt de ledenadministratie verzorgd door Akke Fokma die via de secretaris contact heeft met 
het bestuur. 
 
Om de dubbele belasting van de commissievoorzitters, die ook onderdeel uitmaken van het bestuur, te ver-
minderen werd de helft van de vergaderingen in 2014 alleen met het dagelijks bestuur vergaderd. Dit is aan 
het eind van 2014 geëvalueerd en bijgesteld. In 2015 hebben de bestuursvergaderingen steeds met het vol-
tallige bestuur plaatsgevonden en werden de dagelijkse zaken uitgevoerd door het DB. 

2. Andere	activiteiten	
Zonder compleet te kunnen zijn, vindt u hieronder enkele zaken over de vereniging in 2015 die het bestuur 
graag met u deelt. 

Zeilcentrum	
Met de komst van een nieuwe beheerder van het Zeilcentrum, Marleen Kelderman, is er het een en ander 
veranderd in het Zeilcentrum. Begin 2015 was dat voor alle partijen zoeken en wennen. Terugkijkend op het 
afgelopen jaar, kunnen we als bestuur zeggen dat we erg tevreden zijn met de samenwerking tussen Marleen 
en KWV Frisia. Ook de samenwerking tussen KWV Frisia en de stichting Zeilcentrum Grou is goed. Die sa-
menwerking vraagt ook blijvend aandacht gezien de gecompliceerde setting waarin verschillende belangen 
moeten worden gediend. De KWV Frisia-uitstraling van het Zeilcentrum heeft verder vorm gekregen. Dit is 
zowel zichtbaar aanwezig in de vorm van een foto met daarop ons logo als minder direct zichtbaar in afspra-
ken over toegang en gebruik van het Zeilcentrum etc. De besturen van de stichting Zeilcentrum Grou en KWV 
Frisia hebben de afspraak gemaakt om twee keer per jaar bij elkaar te komen om te kijken of de neuzen nog 
dezelfde kant op staan. De beheerder van het Zeilcentrum Grou is daar altijd op de achtergrond bij aanwezig. 
Voor 2016 zijn de afspraken met Marleen Kelderman reeds gemaakt. 

Afdracht	watersportverbond	
In 2015 heeft er opnieuw een gesprek plaatsgevonden met het watersportverbond over vorm en hoogte van 
afdracht die beter past bij de aard van onze vereniging. Hoewel binnen het watersportverbond het onderwerp 
in dat jaar op de agenda is gekomen, legt het Verbond weinig pro-activiteit aan de dag op dit dossier. Na dit 
gesprek heeft het bestuur besloten om voorlopig geen verdere actie te ondernemen omtrent de afdracht van 
de vereniging aan het Watersportverbond.  

Website	
In 2015 is de nieuwe website van KWV Frisia gerealiseerd. De nieuwe site kan weer jaren mee en biedt meer 
mogelijkheden op het gebied van inschrijven en betaling voor evenementen. Jitske Weijers-Velstra van Field-
star Communicatie heeft de nieuwe website gebouwd.  
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Startschip	
De lang gekoesterde wens om het startschip door een kwalitatief beter schip te vervangen ging in november 
2015 in vervulling. In Vlissingen werd een goed schip gevonden en dat werd in 4 dagen overgevaren naar 
haar nieuwe thuishaven. Voor het oude startschip bleek voldoende belangstelling te zijn, want dat werd bin-
nen een week verkocht aan een jachthaven in Aalsmeer. Begin 2016 zal het nieuwe startschip aangepast 
worden om aan onze eisen te kunnen voldoen. 

Grouster	Zeilmarathon	
In oktober 2015 is de Grouster Zeilmarathon voor de tweede keer gevaren. De omstandigheden waren dit 
jaar ideaal. In de ochtend was de wind zodanig dat er door de fanatieke bemanningen hard geroeid, geboomd 
en gejaagd diende te worden om de overige deelnemers voor te blijven. De wind nam in de middag zodanig 
toe dat er grote rakken volledig zeilend konden worden afgelegd. Het keerpunt in Akkrum zorgde voor een 
leuk effect: de deelnemers kwamen elkaar weer tegen richting Grou. Het deelnemersveld was iets groter dan 
vorig jaar en de organisatie was op kleine punten aangepast waardoor deze nog beter was dan in het eerste 
jaar. De Grouster Zeilmarathon 2016 is al gepland en zal opnieuw plaatsvinden in nauwe en aangename sa-
menwerking met omliggende verenigingen. 

Verenigingscompetitie	
Onder bezielende organisatie van Liek Duijvestein heeft KWV Frisia de afgelopen jaren deelgenomen aan het 
verenigingszeilen. Liek heeft aangegeven te stoppen met de organisatie van deze competitie. Omdat de ani-
mo voor deelname aan en organisatie van deze competitie steeds beperkter wordt, ook in verhouding met de 
kosten ervan, hebben we besloten deelname aan deze competitie voor 2016 op te schorten. 

3. Ledenaantallen	
 Eind 2013 Eind 2014 Eind 2015 
Donateurs 10 10 10 
Ereleden 3 3 4 
Jeugdleden 132 118 110 
Juniorleden 32 37 34 
Seniorleden 256 265 263 
Totaal 433 433 421 

4. Van	de	commissies	
In deze paragraaf worden niet alle activiteiten van 2015 beschreven, maar is er met name aandacht voor de 
bijzonderheden in dat jaar. 

Aangepast	zeilen:	Alles	Is	Mooglik		
Deze commissie, die zich richt op het zeilen voor mensen met een beperking, heeft in 2015 de volgende acti-
viteiten georganiseerd: 
Ø Twee aangepaste klasses (2.4 en Hansa) deelname aan wedstrijden, binnen het reguliere wedstrijdveld. 

Waarbij Hansa heeft meegedaan aan de Voorjaars en Merke wedstrijden. De 2.4 heeft deelgenomen aan 
de pinkster driedaagse en de Merke wedstrijden 

Ø Opening watersportseizoen 2015 
Ø Schenking van Hansa 303 van de familie Rijke (Stichting het Rijke leven) te Grou 
Ø Deelname aan de markt van mogelijkheden te Drachten 
Ø Vrijdagavond training uitgebreid met een extra Hansa 303 uit de schenking 
Ø Nieuwe vrijwilligers geworven en ingezet bij de diverse activiteiten 
 
De clinic voor mensen met verstandelijke en lichamelijke beperking is in 2015 niet doorgegaan vanwege het 
slechte weer op de vastgestelde data. 
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Jeugdzeilen	
In 2015 heeft de jeugdcommissie samen met AWS Eendracht en zeilschool Pean de zwembadtraining en de 
zogenaamde ‘PEAN dagen’ georganiseerd. Aan de zwembadtraining hebben ongeveer 35 kinderen meegedaan 
en aan de PEAN dagen ongeveer 50 kinderen. Hiervan waren 30 jeugdlid bij KWV Frisia. De zwembadtraining 
en PAEN dagen worden ook in 2016 georganiseerd.  
 
Er zijn 16 wedstrijdtrainingen op vrijdagavond georganiseerd voor de Optimisten, Splash & Laser. In totaal 
deden ongeveer 30 zeilers, 6 trainers en 8 vrijwilligers hieraan mee. Ook werden er op vrijdagavond trainin-
gen voor de commissie AIM uitgevoerd. De resultaten in de diverse wedstrijden waren net als voorgaande 
jaren zeer goed te noemen. 
 
Nieuw was dit jaar ‘Waterzooi’, een evenement om de jongste jeugd in aanraking te laten komen met meer-
dere takken van watersport. Dit is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de activiteitencommissie. In 2016 
zal deze ‘Waterzooi’ verder uitgewerkt worden. Samenwerking met BV Sport, omliggende verenigingen, en de 
scholen uit de regio wordt hierbij gezocht, zodat er meer jonge kinderen bereikt kunnen worden. 
 
Met betrekking tot het jeugdzeilen in Friesland is er samenwerking gezocht met KWS Sneek en WSV Heeg, 
om het gezamenlijk belang van meer aanwas, en de ontwikkeling van zeilers verder uit te werken. In 2015 
heeft deze samenwerking geleid tot de ontwikkeling van trainers en trainingen. Deze samenwerking wordt in 
2016 doorgezet, maar KWV Frisia blijft hierin haar eigen koers varen.  

Wedstrijdzeilen	
Het vaarseizoen 2015 begon voor de wedstrijdcommissie al in de winter met het vaststellen van het wed-
strijdprogramma en de inventarisatie van de beschikbaarheid van mensen om de organisatie van de weeken-
den mogelijk te maken. In april was de eerste dag op en rond het water. Er werd instructie gegeven in het 
varen met het startschip en de begeleidingsboten en het bedienen van de botenkraan. Een nuttige en leer-
zame dag die zeker in 2016 herhaald gaat worden. 

Voorjaarswedstrijden	
Het wedstrijdseizoen ging voor KWV Frisia van start met de Voorjaarswedstrijden. Op het thuiswater werden 
verder de Pinksterdriedaagse, het Regenboogevenement, de Merkewedstrijden, het Splash Vaarwelkom en de 
Merkewedstrijden gevaren. Over het algemeen was de deelname goed te noemen. De verwachte uitbreiding 
van het wedstrijdwater door het afgraven van De Burd bleef opnieuw bij verwachting. 

Andere	activiteiten	
Naast het organiseren van wedstrijden op thuiswater was KWV Frisia ook betrokken bij de organisatie van 
wedstrijden op het IJsselmeer bij Workum en Medemblik (United 4 en Delta Lloyd Regatta). Verder werd het 
NK Schakel op het Sneekermeer onder verantwoordelijkheid van KWV Frisia georganiseerd en werd het start-
schip voor vele andere activiteiten rondom Grou ingezet. 

Seizoen	2016	
In het komende seizoen staan dezelfde wedstrijden op het programma als in het afgelopen seizoen, alleen 
wordt de Pinksterdriedaagse dit keer door de GWS georganiseerd. Een aantal leden van het wedstrijdcomite 
is nog bezig met de opleiding tot wedstrijdleider of assistent of gaan daarmee van start. Voor het afronden 
van de opleiding worden nog enkele stages tijdens grote landelijke evenementen gedaan. 
 
Voordat het vaarseizoen weer van start gaat is de commissie in februari bijeengekomen om het seizoen voor 
te bereiden en is er in april opnieuw een instructiedag in en nabij het zeilcentrum. 

Activiteitencommissie	
Afgelopen jaar heeft de activiteitencommissie weer een aantal pubavonden en activiteiten georganiseerd waar 
we met plezier op terugkijken. 

Nieuwjaarsborrel	
Traditiegetrouw werd in januari het nieuwe jaar afgetrapt met de nieuwjaarborrel. Na een korte speech van 
onze voorzitter Sander Kamp werd er op het nieuwe zeiljaar geproost. 
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Pubavonden	
De pubavonden in het naseizoen stonden in het teken van de prijsuitreiking van de KWV Frisia cup, een lezing 
over Sail Caledonia en uiteraard werd er tijdens de pubavond van december weer hard gestreden om de Sil-
lersbitter wisselbokaal met het Micro Magic zeilen. Nadat er in 2014 niet kon worden gezeild in verband met 
krakend water heeft regerend kampioen Henk Hofstra (na 2 jaar te hebben kunnen genieten van de Silersbit-
terbokaal) de beker af moeten staan aan Youri Wenzel. 

KWV	Frisia	Cup		
Ook in 2015 is de KWV Frisiacup weer gevaren. Dit leverde weer de nodige mooie avonden zeilen op.  Er 
werden op de donderdagavond weer wedstrijden voor kajuitjachten en open boten georganiseerd. Hierbij 
wordt er gestreden om de felbegeerde KWV Frisiacup voor de kajuitjachten en de WSB Anja bokaal in de 
valkenklasse. Er werden in totaal 29 wedstrijden georganiseerd verdeeld over de donderdagavonden. 
De winnaar van dit jaar van de KWV Frisiacup is de Bruser geworden, de Efsix met schipper Nolke Bergsma 
uit Grou. Door regelmatig aanwezig te zijn en goede uitslagen te varen heeft hij dit resultaat samen met zijn 
bemanning behaald. De WSB Anja bokaal is dit jaar gewonnen door Henk Kok en Lieuwe de Boer uit Drach-
ten. Zij waren dit jaar de nieuwkomers en voeren direct in de prijzen. De publieksprijs was dit jaar voor Wan-
der Gort en Pieter Brinksma uit Leeuwarden. Zij kregen deze prijs voor hun altijd enthousiaste aanwezigheid 
en gezelligheid. De Goofy Award was dit jaar voor de bemanning van de Kolibri van Esmond Bakker uit Grou. 
De Kolibri, ook wel bekend als leuk en lief kajuitjachtje, deed dit jaar voor het eerst mee. De heren vroegen 
zich echter bij de tweede wedstrijd af of zij meededen met de kajuitjachten klasse of de valken klasse. Zij 
kregen elk een zaag om voor eens en altijd af te rekenen met de twijfel of een Kolibri wel of geen kajuit 
heeft. Het was een mooi seizoen waarbij geen schade gevaren werd en er veel plezier aan het laagdrempelig 
wedstrijdvaren werd beleefd. Wij hopen volgend jaar nog meer enthousiaste KWV Frisia leden op het water te 
zien op de donderdagavond. 

Engelandtocht	en	rondje	Noord	Holland	
Voor diegene die een langere tocht wilden varen werden een Engeland tocht en een rondje Noord Holland 
georganiseerd. Het idee was om een aantal Engeland zeilers uit te zwaaien in IJmuiden. Daar zou een aantal 
schepen richting Engeland varen en de rest van de groep zou richting Den Helder gaan voor het rondje Noord 
Holland. Door de barre weersomstandigheden (regen en windkracht 7-8) is de hele groep geëindigd in haven 
Volendam en werd daar besloten om niet verder te gaan. De pijn was snel vergeten door de gezelligheid in de 
Volendamse kroegjes!  

Solotocht	
Op 19 september is de legendarische KWV Frisia Single Handed Challenge gevaren. Dit was wederom een 
groot succes. Met een record aantal van 13 deelnemers en fantastisch zeilweer werd de 30 mijl lange wed-
strijd op het IJsselmeer gevaren. Er wordt vanuit Stavoren op handicap gestart met als doel dat alle schepen 
tegelijk finishen in Makkum. Pas vlak voor de laatste boei raakt IJsbrand Jepma die als eerste is gestart, zijn 
koppositie kwijt aan een ijzersterk zeilende Rienk Bakker uit Sneek met zijn Omega 34 die uiteindelijk ook de 
winnaar werd van de Zeilmakerij Molenaar wisselbokaal. 

Skipkesilen:	Jong	Frisia	
De Skipkecommissie heeft in 2015 opnieuw een succesvol evenement georganiseerd met 50 deelnemers, iets 
meer dan 2014. De prijzen voor de mooist versierde skipkes zijn uitgereikt door de zeilkoninging en haar 
hofdame. Op de facebookpagina voor het Skipkesilen is informatie en foto’s te vinden. Er zijn 5 skipkes ge-
bouwd waarvan 4 verkocht werden en één als prijs diende voor de bedenker van de mooiste naam. 
Ook in 2016 staat het Skipkesilen weer prominent op de agenda en zal de nieuwe bouwlocatie verder ingere-
geld worden.  

5. Donaties	en	giften	
In 2015 is KWV Frisia vereerd met schenkingen en donaties. Graag danken wij de gulle gevers! 
In het financieel jaarverslag kunt u lezen welke giften KWV Frisia heeft ontvangen.. 
 
 


