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Concept verslag Algemene ledenvergadering 2015 
 
Datum Zaterdag 7 maart 2015 
Tijd 20.00 uur 
Plaats Zeilcentrum Grou 
Afmeldingen Enny v.d. Wiel, Jan v.d. Laag, Han Wispelwey, Margot Knegtering-Breuning, Dick 

Willemsen, Clemens Hodes, Jaap-Jan en Femmy van der Meer, Durk Talsma, Piet 
Veldkamp, P. Deelstra, Jan-Feike Hoekstra, Bonny Galema, fam. Rijke 

 Circa 47 leden aanwezig 

1. Welkom	en	opening	
Ø Voorzitter Sander Kamp opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen welkom in 

ons lustrumjaar Frisia bestaat 155 jaar. 
Ø Helaas kunnen de ereleden alledrie vanavond niet aanwezig zijn.  
Ø We willen het lustrumjaar markeren door voor het eerst clubkampioenschappen organiseren 

in juni. 

2. Ingekomen	stukken		
Ø Geen 

3. Mededelingen	
Ø Afmeldingen zie hierboven. 

4. Notulen	ALV	van	7	maart	2014	
Ø Geen opmerkingen, aldus vastgesteld 
Ø Geen vragen naar aanleiding van de notulen. 
Ø Dank aan Rick Timmerman voor het notuleren. 
Ø Afdracht watersportverbond: er komt een link naar het formulier dat de mogelijkheid geeft 

om dubbel betaalde afdracht terug te vragen. Karel Lantermans is het hier niet mee eens. 
Hij vindt het niet wenselijk om terug te vragen aangezien Watersportverbond geld hard 
nodig heeft. Idee was oorspronkelijk om terug te vragen bedrag naar Frisia over te maken. 
Dit bleek te complex. Rekeningnummer Frisia wordt ook op website vermeld zodat 
teruggave eenvoudig naar Frisia overgemaakt kan worden als leden dat willen. 

5. Jaarverslag	2014	
Ø De voorzitters van de diverse commissies lichten kort de highligts van het afgelopen jaar 

toe. Dat deed: 
o Ralph Wijbenga voor de Wedstrijdcommissie. 
o Arno Huisman voor de Activiteitencommissie. 
o Arjen de Boer voor de commissie Alles is Mooglik. 
o Roelien van der Duim voor de Skipkecommissie.  
o Dennis Carton voor de Jeugdcommissie. 
o Merle Louwinger wil volgend jaar mee met school at sea, ze zoekt nog sponsoren voor 

de tweede helft van het benodigde bedrag. Zie website Frisia. 
Ø De voorzitter vult de highligts aan met enkele overige zaken uit het jaarverslag 

6. Financieel	verslag	2014	
Ø Penningmeester Gerben de Jaeger licht het financieel jaarverslag toe.  
Ø Hans Boogert vraagt of we mogelijk teveel afdracht aan het Watersport hebben voldaan? 

Lijkt inderdaad veel, maar het bedrag klopt wel. Komt niet overeen met bedragen die vorig 
jaar afgesproken zijn (het betreft 120 euro). Onze leeftijdscategorie (juniorleden) is net 
even anders dan die van het Watersportverbond. 

Ø Het financieel jaarverslag wordt vastgesteld.  
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7. Verslag	kascommissie	door	Pascal	Homan	en	Bauke	Yntema	
Ø De kascommissie heeft de kas en bankrekeningen gecontroleerd.  
Ø De kascommissie geeft aan dat Gerben de zaken netjes op orde heeft en adviseert de 

vergadering het bestuur decharge te verlenen voor haar financieel verantwoordelijkheid 
over 2014. Aldus geschiede. De jaarrekening wordt vastgesteld. 

Ø De voorzitter bedankt de kascommissie voor haar inzet. 

8. Verkiezing	nieuw	kascommissielid	
Ø Pascal Homan treedt na 2 jaar af onder dankzegging van de v oorzitter. Bauke Yntema 

wordt 1e lid en Hans Boogert (nu reserve kascommissielid) wordt 2e lid. Voor 2015 meldt 
Sybrand Potijk zich aan als reservelid. 

9. Begroting	2015	
Ø De penningmeester licht de begroting 2015 toe 
Ø Op de contributie is indexatie toegepast. Het nieuwe bedrag wordt: € 42,50 voor 

seniorleden, juniorleden € 24,50, jeugdleden € 21,50 en donateurs minimaal € 15,-. In de 
contributiebedragen is de afdracht aan het watersportverbond opgenomen. 

Ø De begroting wordt goedgekeurd. 

10. Visie	KWV	Frisia	2018	
Ø Onze huidige visie is aan vernieuwing toe. Aan de leden de vraag: wat willen jullie en wat 

verwachten jullie? Binnenkort een avond meedenken. Tijdens de pauze kan eenieder alvast 
input hiervoor aanleveren en zich opgeven om mee te denken. 

 
 

Pauze	
 
 

Ø Arno bedankt iedereen voor de input met betrekking tot de visie van Frisia. 
Ø De volgende leden melden zich aan om verder mee te denken: Pascal, Otto Nakken, Erika, 

Arno, Pierre, Youri, Dennis. 

11. Huldiging	zeilers	en	andere	zonnetjes	
Ø Voorzitter van de Jeugdcommissie Dennis Carton noemt en roemt de jeugdleden die ook in 

2014 weer prachtige prestaties hebben geleverd: 
o Mirthe Akkerman: 1e EK laser radial onder 17, 2 WK Byte, genomineerd voor Fries 

Sporttalent van 2014 en geselecteerd voor het Nationaal Belofte Team laser Radial 
o Nora Sappé: Nationaal Belofte Team laser Radial 
o Eric Jan Westerhof: Nationaal Belofte Team laser Radial 
o Ilse Zittema: 21e WK splash, Geplaats voor Talentploeg 
o Thomas Westerhof: 22e WK optimist, 2e WK teamzeilen optimist, 1e Sneekweek, 

geplaatst voor Kernploeg 
o Annabelle Westerhof: 19e WK optimist en 4e meisje, 2e WK teamzeilen optimist, 

geplaatst voor Kernploeg 
o Laila van der Meer: 38e WK optimist en 8e meisje, 2 WK teamzeilen optimist, geplaatst 

voor Kernploeg 
o Willem Wiersema: 2e Combi Noord Optimist A, geplaatst voor Jeugdploeg 
o Hidde van der Meer: 1e combi Noord optimist B 
Ze ontvangen allen een pet of muts en een cadeaubon. 

Ø Dank aan Jan Feike en welkom aan Marleen 
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12. Benoeming	erelid	Bonny	Galema	
Ø Ralph Wijbenga spreekt Bonny toe. Bonny Galema, is al 21 jaar lid. Alles wat hij heeft 

gedaan een is lange rol met punten. Ralph maakt een kleine selectie van alle bijdragen: 
Professionalisering wedstrijdcommissie, startschip ophalen, motor erop gezet, onderhoud 
RIB’s, staat altijd klaar om materiaal op orde te krijgen en houden. Regenboogevenement 
naar Grou gehaald. Ook voor Grou actief, bijvoorbeeld schip voor Merenloop. WC op het 
starteiland gemaakt (met anderen voegt Bonny toe), hand en spandiensten voor het 
Zeilcentrum etc etc. Daarom heeft het bestuur besloten Bonny Galema tot erelid van KWV 
Frisia te benoemen.  

13. Uitreiking	Marit	Bouwmeester	Trofee	2014	
Ø Mirthe Akkerman heeft afgelopen jaar prachtige resultaten behaald. Mirthe vertelt dat ze 

dankzij concurrentie van Nora grote vordering heeft gemaakt. Met name haar titel op haar 
eerste EK laser radiaal onder 17 jaar deed het bestuur besluiten Mirthe de trofee toe te 
kennen. Zij ontvangt uit handen van de voorzitter. 

14. Bestuursverkiezing	
Ø Gerben de Jaeger, penningmeester, treedt af en is niet herkiesbaar 
Ø Rick Timmerman, secretaris, treedt af en is niet herkiesbaar 
Ø Ralph Wijbenga, voorzitter Wedstrijdcommissie, treedt af en is niet herkiesbaar 
Ø Arno Huisman, voorzitter Activiteitencommissie, treedt af en is niet herkiesbaar 

 
Ø Fook Blank heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van secretaris 
Ø Jan van der Laag heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van penningmeester 
Ø Gerard Gruis, de nieuwe voorzitter van de wedstrijdcommissie, heeft zich kandidaat gesteld 

als bestuurslid. 
Ø Youri Wentzel, de nieuwe voorzitter van de activiteitencommissie heeft zich kandidaat 

gesteld als bestuurslid. 
Ø Iedereen wordt gekozen onder enthousiast applaus. 
 
Sander bedankt de aftredende leden.  

15. Rondvraag	
Ø Ubo Duurselaar vraagt aandacht voor het verenigingswedstrijdzeilen. Ze willen graag naar 

de A-divisie. Het team kan nog versterking gebruiken. Opgeven kan bij Akke Fokma.  
Ø Bonny Galema vraagt op wie we moeten stemmen voor het Waterschap. Het waterniveau 

ligt al maanden te hoog, kan de vereniging hier iets aan doen? Niveau is momenteel tijdelijk 
hoger vanwege ongedierte en droogte, en natuurgebieden. Voor motorboten zijn 
voorzieningen ‘s winters slecht (te veel water dus te weinig hoogte onder de brug), 
Modderige bol is dicht. Dankzij vergrijzing wordt er steeds meer in de winter gevaren. 
Bestuur zal Waterschap en Watersportverbond hierover benaderen en koppelt dit terug aan 
de leden. 
Het Wetterskip Fryslan verwijst naar haar Richtlijn Peilbeheer: 
http://www.wetterskipfryslan.nl/documenten-catalogus/voldoende/peilbeleid/richtlijn-
peilbeheer.pdf 

Ø Jet Visia vraagt naar mensen die mee willen draaien bij de wedstrijden, ook jeugdleden 
kunnen hieraan meedoen. Week na Pinksteren 26 t/m 30 mei. Op zaterdag nog Optimist 
wedstrijden. Aanmelden via wedstrijdcommissie staat ook op website. 

Ø Bart zoekt figuranten voor film over silersbitter aanstaande zondag vanaf 12.00 uur. Eerst 
zeilen op Skutsje, daarna verder in de Oude Oost. Melden bij Sybrand Potijk. 

16. Sluiting	
Ø De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur. 


