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UITNODIGING

86e Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
Op vrijdag 8 april 2022
20.00 uur in de grote zaal van Hotel Oostergoo te Grou

Geachte leden,
Graag willen wij u uitnodigen voor onze algemene ledenvergadering. Gelukkig kunnen we deze
ALV weer in de daarvoor bestemde periode organiseren. De agenda vindt u onderaan deze brief.
Maar… voordat we elkaar daar misschien treffen, vragen we u over onderstaande na te denken.
De GWS is een bloeiende vereniging, met een groot ledenbestand, een prima financiële
situatie en enthousiaste vrijwilligers. Desondanks hebben wij zorgen over de toekomst.
Vorig jaar heeft onze voorzitter, Eelke Boersma, aangegeven af te treden. De zoektocht van
het afgelopen jaar naar een nieuwe voorzitter heeft helaas geen resultaat opgeleverd.
Eelke is bereid er nog één jaar aan vast te knopen maar zou dan wel zo spoedig mogelijk
een opvolger moeten ‘inwerken’. Onze secretaris Marianneke Post heeft begin dit jaar
aangegeven per 1 september aanstaande te gaan stoppen vanwege drukte met haar
bedrijfje. Kortom, we zijn op zeer korte termijn op zoek naar een secretaris.
Geen enkele vereniging kan goed draaien zonder een bestuur dat op sterkte is. We zien
steeds meer om ons heen bij andere verenigingen dat zij bestuursfuncties moeilijk of
helemaal niet ingevuld krijgen. Dat leidt soms zelfs tot opheffing. Om niet in deze situatie
terecht te komen, roepen wij u op bij uzelf, familie, vrienden of kennissen na te gaan of u
of zij zo’n bestuursfunctie zouden willen en kunnen vervullen. Dat stellen we erg op prijs!
Mocht u graag wat willen doen in het bestuur maar geen belangstelling hebben voor de
eerdergenoemde functies, misschien is de nieuwe functie van bestuurslidwedstrijdcommissaris iets voor u? Deze commissaris organiseert samen met de klassecommissie en de vrijwilligers de wedstrijden.
Wij zien u graag bij de Algemene Ledenvergadering en hopen op positieve reacties op onze
oproep.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van de Vereniging Grouwster Watersport

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING VERENIGING GROUWSTER WATERSPORT
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Vereniging en activiteiten 2021
3.1 Verslag door de secretaris
Het jaarverslag over 2021 wordt op hoofdlijnen tijdens de vergadering gepresenteerd.
Het complete jaarverslag zal ter inzage liggen tijdens de vergadering.
Voorgesteld wordt om het jaarverslag goed te keuren.
3.2 Terugblik door de havencommissaris
3.3 Terugblik door de klasse-commissie

4. Financieel jaarverslag 2021 en begroting 2022
4.1 Verslag 2021 en begroting 2022
Het financieel verslag over 2021 en de begroting 2022 worden op hoofdlijnen tijdens de
vergadering gepresenteerd. Het complete financiële jaarverslag en de begroting zullen ter
inzage liggen tijdens de vergadering.
4.2 Indexering van de contributie, registratierecht en ligplaatstarieven
Voorstel: de contributie (€ 33,00), registratierecht schouwen (€ 5,50) en de ligplaatstarieven niet te
wijzigen.
4.3 Verslag en benoeming Kascontrolecommissie
4.4. Goedkeuren financieel jaarverslag 2021 en begroting 2022
Voorgesteld wordt het financieel jaarverslag goed te keuren en het bestuur décharge te verlenen.
Voorgesteld wordt in te stemmen met de begroting 2022
5.

Bestuurszaken
Er zijn per direct drie vacatures
• Eelke Boersma, voorzitter, treedt af en is herkiesbaar tot uiterlijk de ledenvergadering van 2023.
• Marianneke Post, secretaris; stopt per 1 september 2022.
• De nieuwe functie van wedstrijdcommissaris wordt dit jaar (tijdelijk) ingevuld door bestuurslid
Simon Bakker. Per 2023 zoeken wij een bestuurslid/wedstrijdcommissaris.

Heeft u belangstelling voor of vragen over de vacatures? Stuur dan een mail naar
info@grouwsterwatersport.nl en wij nemen contact op.
6. Rondvraag
7. Sluiting vergadering

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAUZE
Na de pauze zal schipper Andreas Lackner u meenemen in de wereld van het zeilend vrachtschip
Tres Hombres dat ingezet wordt voor duurzamer en schoner zeetransport.

Aansluitend is er nog gelegenheid met elkaar een drankje te drinken en na te praten.

