Federatie Watersportverenigingen Noord-Groningen
Notulen ledenvergadering van 14 maart 2013
Opening
De voorzitter, dhr. van Oosterom, opent de vergadering om 19.50 uur en heet de aanwezige 18 personen
(inclusief bestuur) van harte welkom.
Aanwezig zijn:
van het bestuur: H. van Oosterom (vz) (Zoutkamp), A. Martini (Leens), M. Dijksma (Warffum), S. Pluim
(Onderdendam) en G. de Jager (Uithuizen).
van MBV Abel Tasman Delfzijl: F. Stegmeijer en J. Tuil,
van de DWV Appingedam: G. van de Berg, H. Kauw en L. Zuurman,
van WSV Onderdendam: T. Bos en S. Osinga,
van WSV de Oude Weer (Warffum) R. Kuizenga en T. Alma (notulist),
van WSV Op ’t End (Uithuizen): D. Brontsema en H. Langeland
van WSV de Pool (Eenrum): H. Bloem en J. Bolt.
De agenda wordt als voorgesteld afgewerkt.
Verslag 8 november 2012
Tekstueel:
 Vraagteken achter naam Tuil weghalen
 DMV Appingedam = DWV Appingedam
 Datum volgende bestuursvergadering moet zijn ledenvergadering
Naar aanleiding van:
 Is er al een inhoudelijk antwoord van de gemeente de Marne omtrent toeristenbelasting? Nee
 De vernieuwde steiger in Kantens is een vissteiger
Ingekomen en uitgegane stukken
Naast genoemde correspondentie op de agenda zijn er geen ingekomen of uitgegane stukken.
Mededelingen van de voorzitter
De voorzitter deelt mee dat dhr. Alkema verhinderd is.
Er is een aangepast logo met daarop de aangesloten watersportverenigingen. Ziet er goed uit, akkoord.
De nieuwe secretaris zal dit logo naar de leden sturen. Volgende keer vlaggetjes weer op de agenda
zetten.
Dhr. Zuurman deelt mee dat de DWV Appingedam zich per 1 maart 2013 bij de Federatie aansluit.
Verslag overleg Federatie met de Provincie en het Waterschap dd 13 maart
De waarnemend secretaris heeft dit verslag nog gemaakt en doorgemaild.
De volgende punten kwamen aan de orde:
 Van Welle is per 1 april een nieuwe medewerker van de provincie



























Stand van zaken Waddenfonds: weinig te melden op dit moment
Sluis Lammerburen: er wordt bekeken wat er moet gebeuren om de aanlegvoorzieningen in de
sluis te verbeteren
Nieuwe steigers in Reitdiep zijn bijna klaar
Marketing Groningen stond (op verzoek) op Boot Holland te Leeuwarden
Aanleg wachtplaatsen in Winschoterdiep wordt in 3 fasen uitgevoerd.
Boeien bij de ingang Afwateringskanaal Schildmeer is zaak van Waterschap Hunze & Aa’s
Er komen bolders aan de bovenkant sluiswand van de Bronssluis
De Reitdiepsluis in Zoutkamp wordt gerenoveerd. Door de week is er beperkte opening
mogelijk, in het weekend normaal.
Het Damsterdiep wordt in 2013 gebaggerd
Plaatsen bord op terrein Waterschap in Onderdendam van WSV ‘de Oude Weer’, wordt
vervolgd
Noodzaak sluiting H.D. Louwessluis bij (te) groot peilverschil
Er komt een voet/fietsveer tussen Schaphalsterzijl en Aduarderzijl
Eventuele restauratie brug Elsinga (Warffumermaar) en Kruisstedeklap (Usquert)
De Federatie gaat een gesprek met Waterschap Hunze & Aa’s aanvragen
Voorstel voor het baggeren van het Marsummermaar en Legemaar
Problematiek brugbediening Brug 15 in Delfzijl in het weekend wordt uitgezocht
Voorlopig geen automatisch bediening bruggen Damsterdiep
Melding over documentaire ‘RTL vaart’ over Oldambtmeer/Blauwe Stad
Te hoge onderkant gording steiger en sluis Schaphalsterzijl
Visnetten in het Hunsingokanaal
Wachttijden in hoogseizoen brugbediening in Reitdiep (niet meer dan 6 bedieningen tegelijk
mogelijk): Naar aanleiding hiervan gaat een lijst rond voor namen voor een rondleiding bij de
sluisbediening
Baggerwerkzaamheden: Winschoterdiep, van Starkenborghkanaal, Hoendiep
Vervanging brug Dorkwerd in versnelling (eind 2014 klaar)
Aanlegplaats buitenkant sluis Lauwersoog.

Verslag kascommissie
De heren Stegmeijer en Brontsema controleren de kas, er worden geen onvolkomenheden gevonden en
het bestuur wordt verzocht de penningmeester decharge te verlenen. Beide heren willen volgend jaar
nog wel een keer de kascommissie vormen
Begroting 2013
Het financieel verslag 2012 en begroting 2013 worden rondgedeeld. In de begroting 2013 zijn nog wat
posten van 2012 opgenomen, dit geeft een enigszins vertekend beeld.
Voor het maken en onderhouden van de website is € 100,- uitgetrokken (voor de zoons van mevrouw
Dijksma)
De begroting is hiermee vastgesteld.
Bestuursleden

Aftredend en niet herkiesbaar zijn zowel mevrouw Martini als de heer Pluim. Zij ontvangen een bos
bloemen en cadeaubon. Er zijn geen nieuwe kandidaten. Wel geeft dhr. T. Bos, lid van WSV
Onderdendam, aan geïnteresseerd te zijn en hij zal komen praten met het bestuur. Bestuurslid M.
Dijksma wordt vanaf heden penningmeester. Dhr. van Oosterom is herkiesbaar. Er zijn geen
tegenkandidaten en dhr. van Oosterom is hiermee herkozen.
Website Federatie
Mevrouw Dijksma geeft informatie over de nieuwe website. Grote klasse!
W.v.t.t.k.
 Dhr. Bos en Pluim maken een afspraak voor eventuele overdracht.
 Dhr. v.d. Berg is lid van zowel DWV Appingedam als Neptunus in Delfzijl en zegt veel
problemen te ondervinden met het landelijk Watersportverbond afd. Noord. Ook Zoutkamp
zegt problemen te hebben gehad. Het Noorden lijkt niet interessant genoeg te zijn.
 Dhr. van de Berg wil promoten dat de Federatie veel voor de noordelijke watersporters doet,
veel meer dan het Watersportverbond
 Dhr. Stegmeijer zegt dat de Abel Tasman bij de landelijke vereniging VNM (Verbond
Nederlandse Motorbootsport) is aangesloten.
 Dhr. Osinga wil graag een pauze in de agenda volgende keer.
 Dhr. Kuizenga kaart het probleem met de vervanging van de kade in Warffum aan en vraagt de
Federatie om hulp. De Federatie zegt haar steun toe.
 Dhr. Brontsema vraagt of er minder gepraat kan worden tijdens de vergadering.
Datum volgende ledenvergadering
De volgende ledenvergadering zal plaatsvinden op 31 oktober 2013, aanvang 19.45 uur.
Sluiting om 21.30 uur.

