Verslag van de ledenvergadering van de Federatie Watersportverenigingen Noord-Groningen
Datum: donderdag 11 april 2019 in ‘de Keet’ in Onderdendam
Aanwezig:
WSV Zoutkamperril: niemand
De Watergeuzen Ulrum: Hans Steenbeek, Renne Vogel en Jan Huizinga
Leenstertillen: Alie Martini en Jan Oosterhof
De Pool Eenrum: niemand
WSVO Onderdendam: Roelf Nienhuis en Antje Ozinga
WSV ‘Op ’t End’ Uithuizen: niemand
WSV ‘de Oude Weer’ Warffum: niemand
WSV Abel Tasman Delfzijl: Jurrie Noot, Johan Tuil, Garrelt Zwiers en Fokko Stegmeijer
DWV Appingedam: Arjan en Martin Kroeze
Bestuur: Peter van Valen (De Pool Eenrum), Hans Kauw (DWV Appingedam), Gewo de Jager (Op ’t End,
Uithuizen), Tinie Alma (de Oude Weer, Warffum) en Sape Ozinga (WSVO Onderdendam)
1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter, Sape Ozinga, opent de vergadering om 19.45 uur en heet iedereen welkom.

2. 1. Verslag ledenvergadering 8 november 2018
Geen op- of aanmerkingen.
3. 2. Ingekomen en uitgegane stukken
Binnengekomen is een brief van Renne Vogel van de Watergeuzen uit Ulrum over de plannen om de
Hunsingosluis te renoveren, in combinatie met het verplaatsen van het gemaal en de keersluis H.D.
Louwessluis. Wordt later behandeld.
4.

3. Mededelingen van de voorzitter
Sape memoreert hoe het nieuwe bestuur het afgelopen jaar hard heeft gewerkt om het
Federatiebestuur weer te laten functioneren. Ook is er weer een nieuwe webmaster, ook hier
aanwezig, namelijk Jan Oosterhof. De oude webmaster, Maria Dijksma, is door Sape en Gewo bezocht
en middels een cadeautje bedankt. De oud-bestuursleden Harmannus van Oosterom en Geert Alkema
zijn door Sape en Hans bezocht en hebben een afscheidspresentje ontvangen.
Ook zijn er weer gesprekken geweest met de Waterschappen en het Watersportverbond, dit laatste
vooral op verzoek van Waterschap Noorderzijlvest omdat anders 2x dezelfde onderwerpen moeten
worden besproken.
Verder is de penningmeester aftredend. Antje Ozinga wil deze functie wel invullen, maar als er andere
kandidaten zijn, dan zou Sape dat op prijs stellen, omdat er straks 2 paren in het bestuur zitten.

5. 4. Jaarverslag 2018
Geen op- of aanmerkingen

ac
tie

5. Verslag kascommissie, voorstel kascommissie om het bestuur decharge te verlenen en verkiezing
nieuw lid kascommissie
6.
Er was niet genotuleerd een jaar geleden, maar gelukkig zijn Fokko Stegmeijer en Martin Kroeze bereid
gevonden om de kas te controleren en deze is akkoord bevonden. Martin blijft zitten en Roel Nienhuis
komt erbij. De kascommissie heeft alles in prima orde gevonden en vraagt de leden om het bestuur
decharge te verlenen. Met dank aan de kascommissie en de penningmeester!
6. Financieel verslag 2018 en begroting 2019
Omdat er over vorig jaar geen contributie is geïnd, zijn we financieel achteruit gegaan.
Martin Kroeze stelt voor dat de contributie ook kan worden verhoogd naar 2,50 euro per lid per
7.
verenging. Voorlopig blijft dit 2 euro per verenigingslid. Er zijn geen vragen over het verslag en de
begroting voor 2019.
8.

7. PAUZE

8. Verkiezing nieuwe penningmeester. Aftredend en niet herkiesbaar is Peter van Valen. Voorgesteld
wordt Antje Ozinga als nieuwe penningmeester. Tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de
9.
vergadering bij de voorzitter melden.
Er zijn geen tegenkandidaten en Antje wordt unaniem gekozen. Peter wordt middels een bon bedankt
voor zijn bijdrage als penningmeester de afgelopen jaren.
9. Verslagen van de gesprekken met het Watersportverbond en Waterschap Hunze en Aa’s en overige
10. bijgewoonde bijeenkomsten
Gewo de Jager vertelt over het gesprek met Waterschap Hunze en Aa’s. Punten die besproken zijn:
betonning Schildmeer, de afgebroken steiger aan het Schildmeer wordt weer geplaatst door de
gemeente. Verder is gesproken over enkele gebreken die zijn geconstateerd in het Boelo Tijdens kanaal
en het Ruiten Aa kanaal, o.a. de bedieningsknoppen in de sluizen (bij de ene sluis op de rode knop
drukken, op de andere sluis op de groene knop). Hunze en Aa’s heeft al 3 x gebeld om te melden dat er
zaken worden aangepakt. De drukknoppen krijgen een bord met vermelding welke knop moet worden
ingedrukt. Bij renovatie van de sluizen wordt de snelheid van het inlatende water aangepast.
Ook zijn Gewo en Sape naar een middag van Toeristisch Groningen (themaroutes die door de Provincie
worden gesubsidieerd) geweest, onderwerp was o.a. trekvaart route Boterdiep en verder deed de
mogelijkheid zich voor om met de gedeputeerde en ambtenaren te kunnen praten, o.a. over de
problemen in het Damsterdiep. De bedoeling is met de gedeputeerde een vaartocht over het
Damsterdiep te maken om de tekortkomingen te laten zien. Afwachten of gedeputeerde Brouns weer
terugkomt en dezelfde portefeuille krijgt.
Ook is nog weer overlegd met het Watersportverbond. Het contact wordt wat beter.
Een volgende afspraak met Waterschap Noorderzijlvest komt nadat het nieuwe bestuur is gekozen.
Wel is er mailcontact over problemen die er zijn. Ook heeft de Federatie samen met Stichting Natuur
en Landschap Eemsmond een brief aan waterschap Noorderzijlvest over het Helwerdermaar gestuurd.
Er is wel 2 ton voor een brug gereserveerd en we weten nog steeds niet hoe het afloopt.
De Federatie heeft een brief van Renne Vogel van de Watergeuzen uit Ulrum over de situatie van de
sluis in Zoutkamp ontvangen. Er wordt over gesproken dat de Hunsingosluis gerenoveerd gaat worden,
in combinatie met het verplaatsen van het gemaal en de keersluis H.D. Louwessluis. De meeste partijen
(voormalige gemeente, Waterschap en Provincie) zijn voor, maar het wordt een megaproject dat veel
geld gaat kosten. Renne Vogel, de briefschrijver, vraagt in hoeverre de gemeente Het Hogeland bekend
is met de afspraken die al met de gemeente de Marne waren gemaakt. Het Federatiebestuur heeft op
10 april j.l. een gesprek met wethouder Blok en beleidsprogrammeur Petra de Vries gehad, en het is zo
dat wethouder Blok zich nog moet inlezen en ingroeien in de materie, maar de beleidsprogrammeur de
Vries is goed op de hoogte. Omdat het Waterschap en de Provincie voorstander zijn, lijkt het Gewo wel

waarschijnlijk dat de nieuwe Gemeente mee zal gaan. Er moet subsidie worden gevonden, maar het
duurt nog jaren voordat het wordt gerealiseerd.
Ook is aangegeven bij wethouder Blok dat de Nijenkloostertil een bottlenek is in het Hunsingokanaal.
Sape zegt dat het bestuur ook graag input wil van de leden om zaken die spelen of problemen die men
tegenkomt aan het bestuur door te geven, zodat we dat met de instanties kunnen bespreken.
Wat verder ter tafel komt (WVTTK)
Niets.

11.

12.

13.

Nieuwe datum (november 2019)
7 november 2019 om 19.45 uur.
Rondvraag en sluiting
Jan Huizinga vraagt of iedere vereniging aan het einde van het vaarseizoen de troep in zijn haven
opruimt op het water en in de rietkraag.
Ook vertelt Jan Huizinga dat hij Patrick Brouns had gevraagd in Ulrum te komen, maar dat hij de
Watergeuzen nog geen half uur te woord wilde staan.
Sape zegt dat het Federatie bestuur met Brouns een vaartocht wil maken over het Damsterdiep, in de
hoop hem wat enthousiaster voor de watersport te maken en hem te laten zien welke problemen er in
deze route zijn.
Jan Huizinga vertelt dat vanaf de jaren 1980 de Federatie bij elke vereniging halfjaarlijks de
vergaderingen hield. In het kader van het meer betrekken van de aangesloten leden vraagt hij of het
geen idee is om weer in te voeren. Sape vertelt dat de meeste verenigingen geen eigen gebouwtje
hebben en het om de kosten te sparen van zaaltjes huren is gestopt. Toch is het wel zo dat als je dat
wel weer doet je wel de verenigingen er meer bij betrekt. Het bestuur gaat hierover praten.
Sape sluit de vergadering om 20.45 uur.
Na afloop heeft mevrouw Greetje Groen, oud-schippersdochter, een lezing met beelden gegeven
over het leven aan boord van een binnenvaartschip in de jaren 50

