Verslag ledenvergadering d.d. 8 november 2018
Plaats: de Keet, WSVO Onderdendam
Aanwezig: WSV Zoutkamperril: niemand
De Watergeuzen Ulrum: niemand
Leenstertillen: Alie Martini
De Pool Eenrum: Hans en Hester Langeland
WSVO Onderdendam: niemand
WSV ‘Op ’t End’ Uithuizen: Paul Wernekinck
WSV ‘de Oude Weer’ Warffum: Marcel Kuitert
WSV Abel Tasman Delfzijl: Jurrie Noot, Johan Tuil, G. Zwiers en Fokko Stegmeijer
DWV Appingedam: niemand
(beoogd) Bestuur: Peter van Valen (De Pool Eenrum), Hans Kauw (DWV Appingedam), Gewo de Jager
(Op ’t End, Uithuizen), Tinie Alma (de Oude Weer, Warffum)
Met kennisgeving afwezig: Sape Ozinga, Arjan en Martin Kroeze en Jur Bolt

1. Opening en vaststellen agenda
Vanwege de afwezigheid van de (beoogd) voorzitter wegens ziekte, opent Tinie Alma de
vergadering om 19.50 uur, hierna neemt Gewo de Jager de taak van voorzitter van haar over.
Administratief loopt nog niet alles op rolletjes, aan de website en verzending van email aan de
leden wordt gewerkt.
Er zijn geen notulen van de ledenvergaderingen van 9 november 2017 en 5 april 2018 gemaakt.

2. Verkiezing nieuw bestuur
Omdat in april de Federatie dreigde te worden opgeheven, hebben zich toen enkele mensen
aangemeld om voor een jaar in het bestuur te stappen. Later volgden meer mensen, die aan de
slag wilden. Nadat er in het afgelopen halfjaar meerdere vergaderingen zijn geweest, door
beoogd bestuur en adviserende leden: Arjan en Martin Kroeze en Paul Wernekinck, zijn er nu 5
mensen die het bestuur vorm willen geven. Voorgesteld wordt aan de leden om Sape Ozinga als

actie

voorzitter, Tinie Alma als secretaris en Hans Kauw en Gewo de Jager als leden van het bestuur te
kiezen; Peter van Valen blijft tot de vergadering van april aan als penningmeester.
De vergadering gaat met het voorstel akkoord.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Binnengekomen zijn de wijziging in het Handelsregister van de kamer van koophandel vanwege
het uittreden van Harmannus van Oosterom en Geert Alkema en intreden van Sape Ozinga en
Hans Kauw en Tinie Alma; Gewo de Jager was nooit uitgeschreven.
Verder is het archief van Harmannus van Oosterom en Tiemen Bos nu bij Tinie.

4. Mededelingen van de voorzitter
Geen.

5. Financiën
Afgelopen jaar is er geen contributie geheven van de verenigingen. Daardoor is er nu zo’n 500
euro aanwezig aan het eind van het jaar. Peter zal in januari de rekeningen weer gaan versturen.
Verder staat er nog + 4.000,- euro op de spaarrekening.

6. PAUZE

7. Mondeling verslag van het gesprek met het Watersportverbond, afdeling Groningen en
Drenthe van 5 oktober 2018
Op verzoek van Watersportverbond is er op 5 oktober 2018 een gesprek geweest. Hierbij waren
2 personen van het Watersportverbond aanwezig, van de Federatie Sape, Gewo, Hans en TInie.
Gewo vertelt wat het Watersportverbond behelst.
Gesprekken met Waterschap Noorderzijlvest en provincie Groningen zullen in het vervolg
gezamenlijk met Watersportverbond plaats vinden. Leonard Teerling zal de aanspreekpersoon
zijn voor Watersportverbond.
Het Watersportverbond wil graag een inventarisatie van de kanosteigers in ons gebied. Dat
heeft niet onze eerste prioriteit. Onze prioriteit is contact met de nieuwe gemeente na de
herindeling.
Afgesproken is dat het contact met het Watersportverbond via de mail plaats zal vinden, niet
meer lijfelijk.

8. Mondeling verslag van het gesprek met de Provincie Groningen en Waterschap
Noorderzijlvest en het Watersportverbond afdeling Groningen Drenthe op 31 oktober 2018
Op 31 oktober zijn Sape, Hans en Gewo bij dit overleg geweest. Gewo vertelt, aangevuld door
Hans wat er besproken is.
Er kan geen lijst van de bruggen die worden gerenoveerd of vervangen worden gegeven, het
advies is op de website van het Waterschap te kijken Afgesproken is dat dit een agendapunt
blijft.

De H.D. Louwessluis: Bij het Waterschap wordt er over nagedacht om de Hunsingosluis te
herstellen en er een schutsluis van maken. Dan moet er een gemaal bij komen. De bedoeling is
om hiervoor in 2021 een plan te hebben.
Het Helwerdermaar: Er komt geen grondruil. Er zijn gesprekken geweest met de gemeente
Eemsmond en de Provincie Groningen. De stand van zaken nu is dat er 2 ton voor is
gereserveerd in de eerste fase (in 2021) zal er een nieuwe brug worden geplaatst, mogelijk
gelijktijdig met het verdiepen en verbreden van het Maar.
Het baggerprogramma: in 2018-2019 wordt gebaggerd in: het Losdorpstermaar, Leimaar en
Kloosterlagemaar en in 2019 het Broekstermaar en Meedstermaar.
Bij het vervangen van bestaande bruggen wordt rekening gehouden met een hoogte van 2.50
meter.
De Federatie heeft voorgesteld om 2x per jaar te vergaderen en niet 1 keer, zoals het
Waterschap wil.
Hans vult aan dat er, vóór wordt begonnen met het bouwen van een nieuwe brug, de Federatie
wordt uitgenodigd om de tekening of het bestek in te zien, i.v.m. bijvoorbeeld aanwezig zijn van
wachtvoorzieningen en plaatsen bolders.
Sape heeft voorgesteld om met afgevaardigden het Damsterdiep te gaan bevaren om de
problemen die daar zijn te laten zien.
De Fraamklapbrug wordt tussen maart en juli 2019 vervangen. Aangekaart is dat dan de haven
van Uithuizen onbereikbaar is.
Op maandag 19 november is er een Platform Waterrecreatie (netwerkgebeuren) van 15-18 uur
in de Harber Jazzclub in Winschoten. Aanmelding is noodzakelijk. Geïnteresseerden kunnen zich
via Gewo aanmelden.

9. Wat verder ter tafel komt (WVTTK)
Er is een presentje voor Harmannus van Oosterom en Geert Alkema, maar die zijn niet
aanwezig. Jurrie Noot heeft ook nooit een afscheidscadeau gehad. Die krijgt nu zijn cadeau
alsnog.

10. nieuwe datum april 2019
De volgende leden (jaar)vergadering is op donderdag 11 april 2019 om 19.45 uur.

11. Rondvraag en sluiting
Johan Tuil: Kan de Federatie betreffende het Damsterdiepcircuit iets voor ons betekenen? Gewo
geeft aan dat dit al binnen diverse gremia (Gemeenten, Provincie, Waterschap) is aangekaart en
dat Sape een voorstel heeft gedaan om met afgevaardigden een rondje Damsterdiep te doen.
Hans Langeland: mogen 2 mensen uit 1 gezin in het bestuur? Dit wordt in de statuten
nagekeken. NB.: hierover wordt niets in de Statuten vermeld.
Peter benadrukt nog eens dat hij in april opstapt en hoopt dat er dan een nieuwe
penningmeester is gevonden.

De vergadering wordt om 21.30 uur gesloten.

