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NOTULEN Algemene Leden Vergadering 7 
maart 2022 

Opening 
De vergadering start om 19.30 uur met een 
mooi filmpje over de activiteiten in het 
afgelopen jaar. Daarna heet de voorzitter, 
Karst Doevendans, de circa 40 aanwezige leden in De Kajuit van harte welkom. In het 
bijzonder worden de aanwezige erevoorzitters, ereleden en leden van verdienste welkom 
geheten. 
 
Een minuut stilte wordt in acht genomen voor de leden en donateurs die niet meer onder 
ons zijn. Dit zijn:  Dick Boer, D.H. Bellinga, W. Faber, Willem de Goede en Lou Keikes. En 
ook staan we stil bij het heengaan van onze actieve vrijwilligers Nico Veldman 
(vrijdagploeg en catering Sneekweek) en Joop de Jong (Schuttevaerrace). 
 
De voorzitter moet het helaas vandaag zonder zijn secretaris stellen. Trynke heeft 
namelijk corona en wenst haar vanaf deze plek beterschap. Ondersteunende woorden zijn 
er ook voor Bauk, de vrouw van onze erevoorzitter Reijer Koudenburg, die ernstig ziek is.  
 
Terug blik 2021 
Fijn dat we weer live kunnen vergaderen. Het is bijna twee jaar geleden dat wij onze 
laatste fysieke vergadering hadden. Toen twijfelden of we elkaar wel of niet een hand 
mochten geven. De pandemie lijkt voorlopig achter ons. Al zijn de ontwikkelingen in de 
Oekraïne zeer zorgelijk met grote impact voor Europa. Vandaag zullen wij terugblikken op 
2021 maar zeker ook vooruitzien naar het nieuwe voorliggende verenigingsjaar. 
 
Ondanks de geldende maatregelen het afgelopen jaar hebben we toch kunnen genieten van 
de watersport. Vooral met een positieve blik en onder het motto “kijken wat kan” telden 
we in 2021 nog 17 wedstrijddagen en vele (race)trainingen voor jeugdklassen en 
eenmansboten. De zomerwedstrijden waren de ‘Opening’ en de Sneeker Zeilolympiade een 
mooi alternatief voor de Sneekweek.  
 
Mededelingen 
Tijdens de persconferentie op 25 januari en 15 februari 2022 jl zijn de zo gewenste 
versoepelingen voor horeca, evenementen en cultuur aangekondigd. 
Het kan dus alleen maar mooier worden in 2022. De voorzitter gaat er daarom vanuit dat 
we dit jaar de 85e Sneekweek  kunnen vieren en we elkaar weer veelvuldig ontmoeten op 
het Starteiland. Het startschip is ook weer klaar. Mede dankzij de tomeloze inzet van Jan 
Geertsma, Theo Faber, Aant Reitsma en Evert vd Sluis. Zij hebben nl het startschip van top 
tot kiel leeggehaald en weer ingericht. Het getoonde filmpje van het startschip staat 
morgen online. 
 
De voorzitter zet verder kort uiteen welke inspanningen er gedaan worden door de 
Stichting Sneekweek in oprichting. De Stichting die zich met name zal richten op 
gezamenlijke programmering en vergunningaanvraag in de binnenstad. Van belang: De 
Sneekweek in stad en meer van vrijdagavond tot en met donderdagavond! 
Verder denkt het bestuur van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek – op verzoek van 
de gemeente - ook mee met de planvorming rondom het Pottengebied.  
Melding gemaakt wordt van de Vrijwilligers-dag met workshops, die op 12 maart a.s. 
plaatsvindt op het Starteiland. De eerste Klusdag voor vrijwilligers en leden is op 2 april 
2022 van 09.00 uur tot 15.00 uur. 
 



Jaarverslagen 
Na het vaststellen van het jaarverslag van de secretaris kon de vergadering de 
penningmeester en het bestuur decharge verlenen voor de financiële verantwoording.  
 
Begroting 2022 en contributie 2023 
De heer Ko Otte stelt voor de contributie te verhogen met 10%, mede omdat de KWS niet 
zo hoog zit met het contributiebedrag vergeleken met watersportverenigingen in het land 
en de kosten meer toenemen dan de beoogde inflatie. De vergadering blijft toch 
vasthouden aan de voorgestelde bedragen. Mede omdat er de afgelopen paar jaar - 
vanwege corona - weinig activiteiten hebben kunnen  plaatsvinden.  
De gepresenteerde begroting 2020 wordt vastgesteld en de contributie 2023 zoals 
voorgesteld. 
 
Lancering website en ondertekening contract. 
Moniek Holtrop-Oostra tekende namens Wefabric het sponsorcontract samen met de 
voorzitter van de vereniging. We zijn We Fabric zeer erkentelijk voor deze mooie 
samenwerking. 
De nieuwe website van de K.W.S. is gereed voor de lancering! 
 
Huishoudelijk Reglement 
Voor het eerst in dertig jaar wordt een huishoudelijk reglement voorgelegd aan de 
vergadering met het verzoek hiermee in te stemmen. 
De voorzitter stipt een paar artikelen aan.  
En hij vraagt wat de vergadering vindt van het ontwerp van een nieuwe vlag 
(verenigingsvlag in nationale driekleur). De vergadering vindt deze vlag geen goed idee. 
Het bestuur kan zich hier geheel in vinden. 
Erevoorzitter Jaitie Dijkstra spreekt de complimenten uit voor dit document. Vergadering 
stelt het Huishoudelijk Reglement vast met speciale dank aan Trynke. 
 
Vrijwilligers 
Zonder ons fantastisch vrijwilligerskorps en steun van onze sponsors kunnen wij onze 
activiteiten en wedstrijden niet organiseren. Het blijft uniek wat we met elkaar voor 
elkaar krijgen en het maakt ons een trots bestuur van deze club.  
 
Enkele vrijwilligers hebben te kennen gegeven te stoppen met de KWS-werkzaamheden. 
Dit zijn Afke Deen, Marcel Bult, Jolanda Troelstra, Rainier Boerdijk en Maria Poiesz. 
Maria kan vandaag niet aanwezig zijn, vandaar dat we als vereniging haar later in het jaar 
nog gaan bedanken voor haar jarenlange inzet voor het Aangepast Zeilen. 
 
Dat Afke stopt is een aderlating voor de sectie Wedstrijdzeilen, maar ze is nog jong en wie 
weet kan ze op latere leeftijd nog van grote waarde zijn voor onze club. 
Corien Koek-Prins wordt de nieuwe secretaris van deze sectie. Ze stelt zich even voor aan 
de vergadering. 
Marcel Bult pakte het jury ‘werk’  sinds 2016 op als opvolger van Jos Spijkerman. Hij blijft 
zich inzetten voor het opleiden van nieuwe juryleden maar niet meer als lid van de sectie. 
 
Jolanda Troelstra maakt sinds 2014 deel uit van de sectie Joast, als secretaris. 
Met zeilende man en kinderen en ‘als je toch op het starteiland bent’ is het mooi dat je 
dan je steentje mag bijdragen in de sectie van jeugdzeilen, opleidingen en 
winteractiviteiten. Door haar vasthoudendheid konden interessante sprekers in het 
winterseizoen worden uitgenodigd. 
Rainier Boerdijk stopt met de organisatie van zeiltrainingen binnen de sectie Joast. 
Jammer want je kon altijd een beroep op hem doen.  
 



De voorzitter reikt aan allen fraaie boeketten uit en een afscheidsbord. 
 
 
 
 
Verkiezing bestuur 
Bij het agendapunt verkiezing bestuur werd Sandrine Röell-Van Dijk benoemd als 
commissaris Jeugdzeilen en Training. Zij volgt Marinus Schouten op, die zich niet 
herkiesbaar heeft gesteld. Marinus wordt uiteraard van harte bedankt door de voorzitter 
voor zijn inzet de afgelopen vier jaar. 
Han Sterk wordt benoemd als commissaris Aangepast Zeilen. Voor het eerst is deze 
bijzondere tak van de vereniging nu ook vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.  
 
Stichting Skarsweagen 
Naast de meldingen in het jaarverslag 2021 over het beheer en onderhoud kunnen nog een 
paar zaken voor 2022 worden opgemerkt door Ko Otte, functionaris Skarsweagen. 
Afgelopen jaar kon men betalen via de Bluewaterapp. Komend jaar wordt overgestapt op 
een nieuw betaalprogramma, namelijk van I-Marina.  
Er zijn nu nog niet veel abonnementen afgesloten voor komend jaar vanwege de onzekere 
toekomst over corona. Vandaar dat de deadline voor het aanvragen van abonnementen 
wordt verlengd. Op de website kun je volgen hoe dit verder gaat. 
Verder vraagt Otte aandacht voor meldplicht bij havenmeester. Waarschijnlijk zal in 2023 
het werken met QR codes optimaler gaan werken. 
 
Rondvraag en Sluiting 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en nodigt allen uit voor een drankje 
aan de bar.  
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