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UITNODIGING 87ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  
 
Datum:  Vrijdag 31 maart 2023  
Tijd:   20.00 uur  
Locatie:  Grote zaal van Hotel Oostergoo te Grou 
 

AGENDA  
ALGEMENE LEDENVERGADERING  
VERENIGING GROUWSTER WATERSPORT  
 
1. Opening  

 
2. Goedkeuring notulen ALV 2022 (bijgevoegd) 

 
3. Ingekomen stukken en mededelingen  

 
4. Vereniging en activiteiten 2022 

4.1. Verslag door de waarnemend secretaris. Het jaarverslag over 2022 wordt op 
hoofdlijnen tijdens de vergadering gepresenteerd. Het jaarverslag zal ter inzage 
liggen tijdens de vergadering. Voorgesteld wordt om het jaarverslag goed te 
keuren.  

4.2. Terugblik door de havencommissaris  
4.3. Terugblik door de klasse-commissie.  

 
5. Financieel jaarverslag 2022 en begroting 2023  

5.1. Verslag 2022 en begroting 2023. Het financieel verslag over 2022 en de 
begroting 2023 worden op hoofdlijnen tijdens de vergadering gepresenteerd. Het 
complete financiële jaarverslag en de begroting zullen ter inzage liggen tijdens 
de vergadering.  

5.2. Toelichting voorstel indexering van de contributie, registratierecht en 
ligplaatstarieven. Voorstel:  
 Contributie te verhogen van € 33,00 naar € 35,00 per kalenderjaar 
 Registratierecht schouwen (€ 5,50) ongewijzigd te laten 
 Ligplaatstarieven met 5% te verhogen, en 
 Kosten elektrische aansluitingen ligplaatsen te verhogen van €30,00 naar € 

35,00 i.v.m. de hogere energiekosten. 
5.3. Verslag van de Kascommissie en benoeming Kascommissie 2023. 
5.4. Goedkeuren financieel jaarverslag 2022 en begroting 2023:  

 Voorgesteld wordt het financieel jaarverslag goed te keuren en het bestuur 
décharge te verlenen.  



 Voorgesteld wordt in te stemmen met de begroting 2023 en de daarin 
opgenomen indexeringen.  

 
6. Bestuurszaken  

Er zijn per direct drie vacatures:  
 Eelke Boersma, voorzitter, treedt af en is niet herkiesbaar. 

Het Bestuur draagt Henk Vochteloo voor als nieuwe voorzitter.  
 Marianneke Post, secretaris treedt formeel af (gestopt per 1 september 2022) en 

is niet herkiesbaar.  
Het bestuur draagt Wiebe Anema voor als nieuwe Secretaris. Wiebe vervult deze 
taak momenteel al als waarnemend secretaris. 

 Simon Bakker is op de ALV 2022 herbenoemd zonder expliciet de termijn van 3 
jaar te noemen. Het Bestuur wil dit graag rechtzetten en hem officieel 
herbenoemen tot 2025.  

 De nieuwe functie van wedstrijdcommissaris wordt dit jaar (nog weer tijdelijk) 
ingevuld door bestuurslid Simon Bakker. Per onmiddellijk 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. Aanmeldingen 
kandidaat-bestuursleden is mogelijk tot de aanvang van de vergadering.  

 
7. Rondvraag  
 
8. Sluiting vergadering  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PAUZE  
 
Na de Pauze spreekt (op dat moment) uw oud-voorzitter Eelke Boersma over 
‘Visserij in Nederland, met speciale aandacht voor visserij op het IJsselmeer en in 
Fryslân’.   
 

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

 
 


