
FEDERATIE WATERSPORTVERENIGINGEN NOORD-GRONINGEN 

 

Verslag  jaarvergadering van 14 april 2016  

Plaats: ‘de Keet’ jachthaven Onderdendam 

Aanwezig:  

DWV Appingedam: H. Kauw 

MBV Abel Tasman: F. Stegmeijer,  J. Tuil en K. Bootsman 

WSV de Pool: Hester en Hans Langeland 

WSVO Onderdendam: R. Gras 

WSV Op ’t End Uithuizen: P. Wernekinck 

WSV de Oude Weer Warffum: R. Kuizenga, G. Vriezema, T. Alma 

Soltcamperril, Zoutkamp: Kl. Loonstra en J. Visscher 

Bestuur Federatie: H.J. van Oosterom (voorzitter), G.W. de Jager, P. van Valen, L. Zuurman en G. 

Alkema. 

 

1. Opening door de voorzitter: 

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. T. Bos 

is wegens ziekte met kennisgeving afwezig. Verder zijn afgemeld: S. Osinga, J. Bolt en J. Noot. 

De agenda wordt als voorgesteld afgehandeld.  

2. Mededelingen van de voorzitter: 

De voorzitter vraagt een minuut stilte voor de vorig jaar overleden vorige beheerder van ‘de Keet’: 

dhr. Harrie Huisman. 

De voorzitter biedt excuus aan van het bestuur vanwege het niet voldoende zorgvuldig melden van 

het verplaatsen van deze vergadering van 7 naar 14 april. 

 3. Verslag van 5 november 2016: 

Aanwezig was ook nog dhr. L. Zuurman. 

R. Gras:  In het verslag van 9 april 2015 blijkt de financiële verantwoording van M. Dijksma niet 

gemeld. Het bestuur werd voorgesteld de penningmeester decharge te verlenen door de 

kascommissie. Hierbij alsnog gemeld dat de penningmeester toen decharge is verleend.   



R. Gras vraagt hoe hoog de waterstand van het Hunsingokanaal zal zijn wanneer het peil van het 

Lauwersmeer wordt verhoogd. De voorzitter antwoordt dat het verhogen buiten het seizoen zal 

gebeuren, maar voorlopig is uitgesteld. 

Het verslag van 5 november is hiermee vastgesteld. 

4. Jaarverslag 2015: 

G. de Jager meldt dat op pagina 2 enkele data niet kloppen.  

Het 2e gesprek met provincie en Waterschap vond niet plaats op 5 november, maar op 13 oktober 

(2e alinea van boven). 

In het midden: de provincie deelt mee dat…. doorhalen: Schaphalsterzijl en de sluis. 

Bijna onderaan: Termunterzijldiep wordt niet naar 2.40 maar naar 2.60 meter verhoogd. 

Met dank aan de secretaris is hiermee het jaarverslag vastgesteld. 

5. Pauze: 

(agendapunten  5 en 6 worden omgeruild om de kascommissie de gelegenheid te geven de financiële 

zaken na te kijken). 

6. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid kascommissie en financieel verslag 2015 + 

begroting 2016: 

Er moet ter vergadering een 2e kascommissielid worden aangewezen omdat dhr. Osinga niet 

aanwezig is. F. Stegmeijer is bereid deze taak op zich te nemen. 

Na de stukken te hebben doorgenomen vraagt de kascommissie het bestuur om de penningmeester 

P. van Valen decharge te verlenen.  

Dhr. Osinga blijft in de kascommissie en dhr. Kauw wordt gevraagd nog een jaar aan te blijven. Dat is 

akkoord. Volgend jaar zal de kascommissie enkele dagen voorafgaand aan de ledenvergadering bij de 

penningmeester komen om de boeken te controleren. 

De penningmeester deelt een financieel verslag en begroting 2016 uit. Het saldo dit jaar bedraagt       

€ 154,64 en voor volgend jaar wordt een positief saldo van € 2,- verwacht.  

Dhr. Stegmeijer vindt het zorgelijk dat er maar € 2,-  voor volgend jaar als reserve in kas is. Mocht dit 

volgend jaar nog minder zijn, dan kan overwogen worden om het lidmaatschapsgeld te verhogen. 

Meer opmerkingen of vragen zijn er niet waarmee het verslag en de begroting worden aangenomen, 

met dank aan de penningmeester. 

7. Bijzonderheden uit het overleg Federatie-Waterschap-Provincie gehouden op,                       

dinsdag 15 maart 2016: 

In het Mensingeweersterloopdiep ligt momenteel een dam.  



Er is een voorgenomen omleiding van het Boterdiep nabij Bedum vanwege de aanleg van een 

rondweg. 

De kades in Kommerzijl zijn aan weerszijden vernieuwd. Mooi gemaakt! 

Sluis Lammerburen: aan de zijde van de woning zijn gordingen aangebracht, aan dezelfde zijde als 

knopbediening. 

De brug  Kruisstedeklap bij Usquert wordt onder de aandacht gebracht. Het Waterschap 

Noorderzijlvest, die eigenaar is, doet niets aan het onderhoud, maar de brug staat op de 

monumentenlijst.  

8. Rondje Lauwersmeer, steun Waddenfonds: 

G. de Jager heeft bij de gemeente Eemsmond een route ingebracht, de “Uw Rustroute”, om bij het 

Waddenfonds in te dienen. (“Uw Rust” staat voor de dorpen Uithuizen, Warffum, Rottum, Usquert, 

Stitswerd en Toornwerd). 

Er staan 53 projecten op de lijst aanvragen voor het Waddenfonds, dus het is nu niet duidelijk of het 

gehonoreerd wordt. 

Dit plan is naar aanleiding van een inventarisatie van de vaarwegen in de gemeente Eemsmond 

ontstaan. 

Gemeente Eemsmond ziet kans iets in haar gemeente te doen middels deze subsidie. De gemeente 

wil iets met het waddengebied, specifiek in Noord-Groningen. Visie van de Provincie is dat het 

achterland wordt verbonden met het Wad. De wierden in onze omgeving worden hierbij ook 

genoemd. 

In het laatste overleg met de gemeente Eemsmond is besloten dat er een route “van Stad tot Wad” 

komt, omdat dat beter aansluit bij de verbinding met het wad. De “Uw Rustroute” wordt door de 

gemeente Eemsmond in een ander plan verder uitgewerkt. 

9. Helwerdermaar: 

De toezegging van het Waterschap dat dit seizoen het Helwerdermaar open zou zijn voor de 

pleziervaart wordt niet nagekomen. De gemeente Eemsmond wil een extra ontsluitingsweg. Dit is 

een onderwerp dat meespeelt in de heropening van het Helwerdermaar. 

10. Brugbediening Damsterdiep:  

De voorzitter zou het toejuichen als er in het Damsterdiep konvooivaart of bediening op afstand zou 

komen.  

De Jager vertelt dat een raadslid (van Eekelenburg), van Appingedam dit onderwerp eerst onder zijn 

hoede had genomen, maar het de afgelopen periode af laat weten waardoor de gesprekken met 

Appingedam een gepasseerd station zijn. Nu heeft de Jager contact gezocht met iemand van de 

provincie (Westerink) en die heeft beloofd het met overleggen met de diverse gemeenten mee te 

nemen.  



Kauw: de brug bij Tjamsweer zal ook worden vervangen.  

Tuil vindt het jammer dat alles zo lang moet duren, dat werkt frustrerend. 

11. W.v.t.t.k. 

Stegmeijer vraagt of de Federatie al iets heeft gehoord over brug Lalleweer in het Termunterzijldiep. 

De Jager: dat duurt zeker nog een jaar. Het hoogholtje wordt wel aangepast.  

Vriezema: wat zijn nu de aanlegplaatsen op het Reitdiep? Van Oosterom: 1 op de 4 is voor de bruine 

vloot bedoeld (de grote palen), op andere plaatsen mag je wel  liggen. Wil je bij de grote palen liggen 

dan moet je je melden.  

Van Oosterom vermeldt nog even de steiger bij Barnegaten die een oeververbinding heeft gekregen.  

Hester Langeland vraagt of je er iets aan kunt doen als er een bruine vlootvaarder bij de steiger voor 

het  Aduarderdiep ligt, die zou dan naar een bruine vloot plaats in het Reitdiep moeten. 

Kuizenga: verbodsbord ligplek bij loskade Wierumerschouw: waarom mag je daar niet liggen? Omdat 

vanwege de knik in het Reitdiep aldaar de beroepsvaart de volledige ruimte nodig heeft om deze 

hindernis goed te kunnen nemen.  

Van Oosterom: Bij loswal Roode Haan mag ook niet afgemeerd worden, is voor schepen van 

Rijkswaterstaat bedoeld.  

De woonboten bij Electra zijn weer vertrokken. 

12. Datum volgende vergadering: 

De volgende vergadering zal op donderdag 10 november 2016 plaats vinden. 

13. Sluiting: 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur. Hierna wordt nog gezellig nagepraat. 

 

Met dank voor de notulist voor deze avond: Tinie Alma 


