Van de voorzitter
Er is weer een nieuw jaar begonnen en helaas ook dit jaar zonder Nieuwjaarsbijeenkomst.
2021 was een ander jaar dan 2020 maar werd ook overheerst door Corona.
Ook binnen de GWS heeft dat zijn sporen nagelaten. Er zijn mensen die ziek waren, erg ziek
en helaas zijn er ook mensen overleden. We mensen de families en nabestaanden van de
overledenen veel sterkte toe. Ook zijn er mensen die betrokken zijn bij de GWS door andere
oorzaken overleden, ook deze nabestaanden wensen we veel sterkte.

Bijeenkomsten
Helaas ging de nieuwjaarsbijeenkomst 2021 niet door, maar Foppe heeft toen een mooi
filmpje gemaakt. Door privéomstandigheden is Foppe dit jaar niet in de gelegenheid een
filmpje te maken; vandaar deze nieuwsbrief.
Bestuurlijk gezien, werd secretaris Tjeerd de Groot opgevolgd door Marianneke Post en
werd Anne de Groot de nieuwe penningmeester, hierdoor kreeg Hendrik Jan de Wolf wat
meer armslag als havencommissaris.
De bijeenkomst van de klasse commissie en de ALV gingen in 2021 niet door, in juni werd
alsnog een ALV gehouden, helaas door slechts een paar mensen bijgewoond en een paar
leden die digitaal meededen.
Het zeilen
Als gevolg van de verruiming van de Corona regels werd er deze zomer toch wel een aantal
wedstrijden gevaren met de schouwen. Frisia had helaas de voorjaars- en pinkster
wedstrijden moeten schrappen, maar daarna was er genoeg gelegenheid.
Uiteraard zijn we erg blij met de vrijwilligers, die weer klaarstonden om de wedstrijden
mogelijk te maken.
Hoogtepunt was natuurlijk de GWS-kampioenschappen in september. Helaas waren er bij de
schouwen te weinig deelnemers om in twee klassen in te kunnen zeilen, maar we gaan ervan
uit dat dit in 2022 wel mogelijk is.
We feliciteren Thomas Visserman uit Heech, die de kampioen werd van 2021.
Eind september was er weer het jeugdzeilen georganiseerd door stichting De Neiteam. Er
waren veel kinderen die met het schouwzeilen hebben kennis gemaakt. Dank aan de zeilers
die de schouw beschikbaar stelden.
Ook werd er begin oktober gezeild op de Himpenser Mar; georganiseerd door de vereniging
Sylnocht.

De haven
De haven werd in 2021 weer druk bezocht, de wachtlijst was (te) lang, maar Hendrik Jan
heeft deze eind 2021 kunnen opschonen. In 2022 zijn er weer leden die dan ook een plekje
in de haven krijgen. Dat betekent niet dat de lijst helemaal weg is, maar deze is wel
overzichtelijker geworden.
Jaap Rouwé was ook dit jaar weer onze havenmeester en kon veel passanten welkom heten.
Het viel op dat op de Polle geregeld één of meer tenten stonden.

Andere Zaken.
Bij de gemeente hebben we nog een zienswijze ingediend voor de woonarken die van de
Minne Finne naar de Burd verhuizen. We hebben gevraagd geen hoge bomen te plaatsen,
om de zeilers niet te hinderen met grote luwten.
We hebben in het co-creatieteam ook weer deelgenomen aan de gesprekken over de Hege
Warren en de vaarweg naar Drachten, die er niet komen moet.
Op dit ogenblik is de ontwikkeling van de Hege Warren losgekoppeld van de vaarweg naar
Drachten, zodat de ontwikkeling Hege Warren ongehinderd door kan.
Het Watersportverbond heeft dit jaar de vergunning en planning van de wedstijden gedaan,
maar er waren geen bijeenkomsten met het regioteam door de coronamaatregelen.

Ten slotte
Uiteraard hopen we dit jaar verruiming van de corona regels, zodat we in 2022 een mooi
verenigingsjaar kunnen hebben. Een jaar waar iedereen weer kan genieten van de
watersport, de haven, het zeilen et cetera.
Bestuurlijk
Ook nu zijn we nog op zoek naar een voorzitter en zijn er meer functionarissen nodig.
Marianneke heeft aangegeven dat ze deze zomer haar taak als secretaris neer zal leggen, ze
is te druk met andere werkzaamheden. Dus geef je OP!!!!
Simon Bakker is nu coördinator wedstrijdzeilen. Dat zal hij in samenwerking doen met de
klasse commissie.
We hopen dat jullie allemaal zullen genieten van mooie watersportevenementen in 2022 en
vooral …. Blijf gezond!
De voorzitter
Eelke Boersma

