Notulen van de Voorjaars Algemene Ledenvergadering van de WSV Ermelo d.d. 5 april 2019.
Aanwezig volgens presentielijst: 22 stemgerechtigde leden.
1. Opening en mededelingen
Voorzitter Wiert Omta opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er hebben zich 6 leden
afgemeld.
Op verzoek worden als extra agendapunten ingelast: voortgang jeugdzeilen en evenementenagenda
2019.
2. Ingekomen stukken voor deze vergadering
Behoudens de afmeldingen (Brinkman, Dalmeijer, Mulder, Schatte-Olivier, Nanninga, en Ligtermoet),
zijn er geen ingekomen stukken.
3. Goedkeuring Notulen d.d. 23 november 2018:
Tekst akkoord, verder geen vragen/opmerkingen.
4. Verslag Kascommissie
De kascommissie geeft bij monde van Piet-Jan Tuinema aan dat de financiële stukken over 2018 zijn
bestudeerd en in orde bevonden. Nadat Piet-Jan de bevindingen, die op papier zijn gesteld, heeft
voorgelezen, verleent de vergadering de penningmeester decharge voor het gevoerde financiële
beleid d.m.v. een daverend applaus.
5. Benoeming nieuwe kascommissie:
Mick Krijt neemt onder dankzegging door de voorzitter afscheid; Jan Tuinema blijft, als nieuw lid
treedt toe Laurens Klappe.
6. Goedkeuring jaarverslag 2018
Het jaarverslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en daarmee vastgesteld.
7. Goedkeuring jaarrekening 2018
De penningmeester geeft een professionele toelichting op de cijfers. De vergadering keurt vervolgens
de jaarrekening goed.
8. Mededelingen vanuit de commissie jeugdzeilen:
Wim Soet geeft uitleg over het programma jeugdzeilen dat dit jaar zal starten; voor en na de zomer
op 5 vrijdagavonden. Het clubhuis zal open zijn zodat het ook voor de familieleden interessant is om
aanwezig te zijn. Er zijn 6 optimisten aangeschaft via het watersportverbond; de berging is opgeknapt
zodat alles goed opgeborgen kan worden; er zal nog een opbergsysteem worden gemaakt voor de
winter.
Vanuit de vergadering wordt een aantal suggesties gedaan die door de commissie zullen worden
meegenomen.
De voorzitter feliciteert de vereniging met dit nieuwe initiatief en dankt Wim Soet met zijn commissie
voor de inzet en wenst hen veel succes;

9. Mededelingen evenementen:
Wim Schuur leidt als Algemeen Adjunct de vergadering door het jaarprogramma evenementen 2019 .
Hij attendeert de leden op de eerstvolgende bijeenkomsten
-

13 april: opening vaarseizoen 2018 door het bestuur;
15 mei: varen met ouderen; diegenen die met hun boot mee willen varen kunnen zich
melden bij Wim
25 mei: gezamenlijke opening seizoen met Jachthaven Strand horst; er wordt nog nagedacht
over de catering; initiatieven vanuit de leden wordt erg op prijs gesteld; de kosten worden
gedeeld met de commerciële haven. Er is livemuziek geregeld.

Als algemeen aandachtspunt brengt hij in herinnering de afspraak dat het bestuur de evenementen
faciliteert, maar dat vooral de leden er verder invulling aan moeten geven. Het bestuur heeft zich
verder beraden op terugloop bij een aantal evenementen; dit is aanleiding dat er misschien wat
andere accenten gelegd moeten worden; wellicht toch meer watersport gerelateerd; immers die
worden over het algemeen goed bezocht. Het jeugdzeilen is een goed voorbeeld. Ook de
gezamenlijke vaartocht naar de wadden o.l.v. Dick Kanselaar spreekt erg tot de verbeelding en gaart
dit jaar een vervolg krijgen. Hulde voor deze initiatieven.
10.
-

Haven aangelegenheden:
De klus dag is goed verlopen
We liggen dit jaar in principe toch weer vol

11. Bestuursaangelegenheden:
De heren Meindert de Jong en Wim Schuur worden bij acclamatie door de leden (her)benoemt als lid
van het bestuur.
12. Nieuws uit de commissies:
Lief en Leed en de Barcommissie geen bijzonderheden te melden.
Dick Kanselaar meldt dat er 17 mei de voorbereidingsavond is voor de tocht naar Texel net na
Pinsteren.
13. Rondvraag:
- Wiert meldt dat in het kader van ontwikkelingen Strand horst een aantal raadsfracties langs
is geweest om onze zienswijze toe te lichten. De indruk bestaat dat het allemaal wat langer
gaat duren, terwijl de uitkomst niet duidelijk is. Het bestuur houdt de vinger aan de pols.
- Edith Koger brengt opnieuw de suggestie in dat het bestuur een excursie zou kunnen
organiseren naar Dordrecht; de voorzitter brengt in herinnering dat het aan de leden is om
dit verder op te pakken en met concrete voorstellen te komen, die dan door het bestuur
worden geaccordeerd en zo nodig financieel ondersteund.
14. Sluiting
Door de voorzitter.

