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Notulen 85e Jaarlijkse algemene ledenvergadering 

 
Op donderdag 17 juni 2021 

Om 20.00 uur in de zaal van Hotel Oostergoo te Grou 
 
 

1. Opening door voorzitter Eelke Boersma 

• De voorzitter heet de aanwezigen welkom die hier fysiek aanwezig zijn of digitaal mee 
vergaderen. De opkomst is klein; het mooie weer, het voetbal en Corona zullen 
ongetwijfeld meespelen. We zouden normaalgesproken de 86ste ledenvergadering 
hebben maar omdat vorig jaar de ledenvergadering niet door kon gaan vanwege de 
Corona-maatregelen is het nu de 85ste ledenvergadering. Dit jaar vindt de ALV, ook 
vanwege de maatregelen, plaats in juni en niet in maart zoals iedereen gewend is.  

 

• Ook bij onze vereniging zijn de activiteiten bijna tot stilstand gekomen. Wedstrijden 
konden niet doorgaan net als het jubileum. De jubileumcommissie, onder leiding van 
Corrie van Hilten, heeft helaas de voorbereidingen voor een deel voor niets gedaan. 
Gelukkig heeft de commissie een mooie glossy gemaakt en we hopen het volgend 
jubileum, met het 90-jarig bestaan van de vereniging, te kunnen vieren.  Joop Spykstra 
heeft ervoor gezorgd dat er toch nog wedstrijdjes konden worden gezeild door oproepen 
in de whatsapp groep van zeilers.  
 

• Onze vereniging staat er goed voor ondanks de Coronacrisis. De haven draait goed met 
speciale dank aan havencommissaris Hendrik Jan de Wolf en havenmeester Jaap 
Rouwé. Ook financieel staan we er goed voor. Belangrijke ontwikkeling is de fusie van 
Frisia met De Meeuwen per september; de naam is/blijft KWV Frisia.  

 

• Het bestuur wenst iedereen veel sterkte die te maken had met ziekte en sterftegevallen. 
De voorzitter wil graag twee mensen in het bijzonder noemen. De klassemeters Jappie 
de Beer en Klaas Westerdijk hebben beide afscheid moeten nemen van hun echtgenote. 
Heel veel sterkte voor hen.  

 

• Naast Corona zijn er nog meer dingen waar we ons zorgen over maken zoals de 
bestorming van het Capitool, de Toeslagenaffaire, afhandeling van de 
aardbevingsschade. Triest hoe die laatste twee zaken door de regering worden 
afgehandeld.  

 

• Belangrijke ontwikkeling dichterbij is de ontwikkeling van de plannen voor de polder 
Hege Warren en omlegging van het PM Kanaal. We hebben onze standpunten vanuit 
Grou in breed verband naar voren gebracht. Een hele positieve ontwikkeling is de 
aanpak van de Meersweg; die ligt er weer mooi bij.  

 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er is één ingekomen stuk; een verzoek van de jubileumcommissie om te worden opgeheven. 
Dit is akkoord. Verder zijn er 13 afmeldingen binnengekomen.  
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3. Vereniging en activiteiten: terugblik 2020 
 

3.1 Verslag van de secretaris, Tjeerd de Groot 
De secretaris neemt de aanwezigen mee door het verslag van het jaar 2020 via een power 
point presentatie.  

• Het begin van 2020 was mooi met een nieuwjaarsreceptie met een grote opkomst. De 
receptie vond plaats op 3 januari; exact 85 jaar nadat de vereniging is opgericht. Daarom 
stond de receptie in het teken van het jubileum en zijn ereleden en bijzondere leden 
geïnterviewd door Eelke. Dat resulteerde in mooie herinneringen en verhalen. Ook werd 
de GWS-glossy ‘gelanceerd’.  

• Door de Coronamaatregelen zijn de vergaderingen van de klasse-commissie en de ALV  
2020 niet doorgegaan. In plaats daarvan heeft het bestuur stukken toegestuurd via de 
mail met daarbij een verhaal van de voorzitter.  

• Helaas konden de Pinksterdriedaagse, het jubileumfeest (dat dan zou plaatsvinden) en 
het verenigingszeilen niet doorgaan.   

• De septemberwedstrijden konden gelukkig wel doorgaan met een speciaal Corona- 
protocol. Er deden twee klassen mee: de GWS-schouwen en twaalfvoetsjollen. De 
wedstrijd van de jollen is gewonnen door de heer Bleeker. Bij de schouwen is gekozen 
voor één klasse (A. en B. samen). De winnaar was de heer T. Visserman.  

• Er is nieuwe clubkleding; polo’s en jassen met een geborduurd logo. Deze is via de 
website van de GWS te bestellen.  

 
Het verslag wordt door de aanwezigen goedgekeurd.  

 
3.2 Terugblik klasse-commissie, Joop Spykstra 
Er was in 2020 geen vergadering van de klasse-commissie. De commissie heeft spontane 
zeilwedstrijden georganiseerd voor de schouwen. Verder zijn er mooie dingen gedaan met 
promotie van de klasse. Foppe Hoekstra heeft prachtige filmpjes gemaakt, waarvoor dank. 
Verder was er een interview bij Sport in Grou over het schouwzeilen. 

 
3.3 Terugblik Havencommissaris, Hendrik Jan de Wolf 

• Het effect van Coronamaatregelen op de haven…het was nog nooit zo druk. Alle 
ligplaatsen waren continue verhuurd. Vraag naar ligplaatsen was in Friesland zo groot 
dat mensen ook tijdelijke ligplaatsen accepteerden. De studentenvereniging die elk jaar 
komt (met tentjes op de Pôle) kwam dit jaar niet helaas.    

 

• Er was onderhoud nodig vanwege storingen in de elektriciteitsvoorziening en we hebben 
te maken met verzakking die we moeten aanpakken. Met het opknappen van de 
Meersweg zijn er nieuwe paaltjes geplaatst voor de ingang van ons terrein. In 2019 is de 
noordkant van de haven gebaggerd; GWS moest dit zelf betalen en de provincie zorgde 
voor het afvoeren van de bagger.  
 

• Onze gasten maken gebruik van de sanitaire voorzieningen van de gemeente. Op 
verzoek van de gemeente brengen we daarvoor 1 euro in rekening per passant.  
 

• Deze winter werden we geconfronteerd met de bootjes die ten onder gingen in de haven 
vanwege het kruiende ijs.  
 

• Voor onderhoud van de haven heeft de vereniging geïnvesteerd in de aanschaf van een 
kunststof bootje, een Whaly. De schouw die we daarvoor gebruiken is nu te koop. Wie 
doet een goed bod? 
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• We zijn als vereniging erg blij met onze havenmeester Jaap Rouwé. Qua betaling voor 
passanten is het nu ook mogelijk dat ze afrekenen met hun mobiele telefoon. Als Jaap er 
buiten het seizoen niet is, hebben we hulp van de Ypma’s voor de haven. Allemaal 
bedankt! 

 

• Het officiële vestigingsadres van de GWS is nu Meersweg 2a. Daardoor weten mensen 
meteen waar ze moeten zijn. Dat stond namelijk nog op het adres van de secretaris.  
 

 

4. Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021 door penningmeester  
Hendrik Jan de Wolf 

 

• Aan de hand van een presentatie neemt de penningmeester de belangrijkste cijfers door 
met de aanwezigen.  
 

• Het gaat financieel goed met de vereniging en de laatste twee jaar erg goed. Zoals 
gezegd liep het erg goed met de haven en zijn er geen kosten gemaakt voor 
zeilwedstrijden of de klasse-commissie. Hiermee is extra vermogen opgebouwd voor het 
volgend jubileum.  
 

• Ligplaatstarieven waren destijds gebaseerd op bepaalde leegstand. Die is er niet; dus de 
tarieven zijn al een aantal keren verlaagd.   

 
4.1 Indexering van de contributie, registratierecht en ligplaatstarieven 
De vergadering stemt in met het voorstel om de contributie voor 2021 vast te stellen op € 
33,00 en registratierecht schouwen op € 5,50. 
Ook stemt men in met het voorstel om de ligplaatstarieven niet te veranderen.  

 
4.2. Verslag en benoeming kascontrolecommissie 
De kascommissie bestaat uit Albert Wester en Alet Kielman. Alet Kielman geeft aan diep 
respect te hebben voor het werk van de penningmeester. GWS heeft een grote administratie 
en dit wordt allemaal door Hendrik Jan gedaan op vrijwillige basis. Het is helemaal in orde en 
ziet er netjes uit.  

 
Albert Wester wordt bedankt voor zijn werk voor de kascommissie; hij wordt opgevolgd door 
Elly Weel.   

 
4.3 Goedkeuren financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021 
De ledenvergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid en 
de verslaglegging. Naar aanleiding van de begroting vraagt de heer Y. van der Veen naar de 
afdracht aan het Watersportverbond. Deze bedraagt € 21,10. De vergadering stemt in met 
de begroting 2021.  
 
 

5. Bestuurszaken 

• Secretaris Tjeerd de Groot is aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter bedankt hem 
voor al het werk dat hij 12 jaar lang voor de GWS heeft gedaan. Zijn takenpakket was 
groot met het secretariaat en organisatie van de wedstrijden. Marianneke volgt Tjeerd op.  
 

• Tjeerd geeft aan dat hij het werk met veel plezier heeft gedaan. Toen hij het secretariaat 
op zich nam waren er nog woordelijke verslagen die werden voorgelezen; daar zag hij 
destijds het meest tegenop. Dat heeft hij opgelost in de loop van de jaren door het maken 
van presentaties met plaatjes. Hij heeft erg veel geleerd bij de club en het erg naar zijn 
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zin gehad. Vooral de organisatie van de wedstrijden vond hij mooi én het uitzicht vanuit 
de starttoren.  
 

• Anne de Groot is de beoogd penningmeester. De combinatie penningmeester en 
havencommissaris zoals Hendrik Jan dat doet is te zwaar. Anne stelt zich kort voor; hij 
kwam in 1964 met zijn ouders naar Grou. Het eerste bootje dat zijn ouders hadden was 
een GWS-schouw. Zij zijn ook lang lid geweest van de GWS. Anne is, na heel lang uit 
Grou te zijn weggeweest, weer terug en wil graag iets voor het dorp doen. Na 
dankzegging aan Hendrik Jan voor al zijn werk wordt Anne de Groot benoemd als 
penningmeester. 
 

• Eelke Boersma geeft aan dat hij wil stoppen als voorzitter dus er is een vacature voor het 
voorzitterschap.  
 

• De voorzitter meldt dat de Stichting Zeilsport Grou vorig jaar voor een symbolisch bedrag 
eigenaar van het Starteiland is geworden. De gemeente heeft de walbeschoeiing in 
eigendom gehouden dus doet ook het onderhoud daarvan. Op dit moment wordt 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van het renoveren van de starttoren.   

 
6.  Rondvraag 
De heer F. de Wolf vraagt zich af of de GWS nog steeds de grootste watersportvereniging 
van Nederland is. Deze vraag blijft onbeantwoord in de vergadering.   
 
 
7. Sluiting 
De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid. Hij geeft aan dat de uitgebreide 
financiële stukken ingekeken kunnen worden.   
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