Verslag Jaarvergadering Stichting Langedijk Waterrijk 2017
Vrijdag 17 februari 2017
Restaurant de Burg, Noord Scharwoude.
Opening:
Voorzitter Rob Vroegop heet ongeveer 60 aanwezigen welkom, speciaal Peter Wiersma
die helemaal vanuit Friesland is overgekomen.
Mededelingen:
Een aantal afmeldingen, mede door ziekte, desondanks zit de zaal aardig vol.
Financieel verslag:
Penningmeester Jan van Niel geeft een toelichting op de jaarrekening 2016 en de
begroting voor 2017. Blijkbaar erg duidelijk want er worden geen vragen over gesteld.
Het aantal donateurs is wederom gestegen en zit op bijna 600. De penningmeester hoopt
deze stijgende lijn voort te zetten en volgend jaar boven 600 uit te komen. Nog wel een
opmerking over de nieuwsbrief vanuit uit de zaal; het zou kosten kunnen besparen als dit
digitaal zou gaan. Antwoord: dat klopt, maar de meerwaarde van het alom
gerespecteerde blad, dat velen ook bewaren, is groot. Bovendien draagt het belangrijk
bij aan onze identiteit.
Bestuur organisatie en commissies:
Voorzitter Rob noemt met waardering Ron Opdenkamp, die afscheid nam van de
Activiteiten commissie, Ron was zelf helaas niet aanwezig.
Voormalig secretaris Greta Rensen wordt naar voren gevraagd en onder dank van ons
allen in de bloemetjes gezet, gevolgd door een luid applaus.
Peter Wiersma wordt naar voren gevraagd en krijgt te horen dat hij door zijn tomeloze
inzet en brede deskundigheid, de stichting de aflopen 6 jaar fantastisch geleid heeft en
naar een hoger niveau bracht. Peter wordt benoemd tot erelid, ontvangt een oorkonde en
een schaalmodel van een “1 (t)ons vletje” als herinnering, waarmee hij zeer verguld is.
Na zijn slotwoord ontvangt hij een prachtig bloemstuk en een daverend applaus.
Korte toelichting door de commissies:
Kees Hink, Activiteitencommissie neemt de jaaragenda door. Er worden geen vragen
gesteld. Rob Vroegop is voorzitter geworden en dus gestopt met de AC. Ook Ron
Opdenkamp stopte. Kees van der Eijnden draait sinds 2016 al mee als nieuw AC lid.
Nico Oud, Schouwcommissie loopt goed en er worden jaarlijks nog steeds nieuwe
schuiten aangemeld en geschouwd. Bij RVEN zijn veranderingen aan de gang die vooral
de omvang van het Varend Erfgoed in beeld brengen. Tarieven worden vereenvoudigd.
Wij gaan door met het schouwen en registreren van onze streekeigen vaartuigen.
De redactie van het nieuwsblad is versterkt met Monique Vroegop en Piet Tesselaar.

Ben Beemsterboer geeft een dia presentatie met mooie door hem zelf gemaakte
beelden uit 1969. Het gebeurde met een ouderwetse diaprojector waardoor ook de sfeer
anno 1969 werd. Een feest van herkenning!
Vooruitblik Koolsail 2020 Ronald van Schoorl vat samen wat er aan ideeën zijn voor
2020. Nog niets staat vast. Er wordt nagedacht over de locatie. Misschien het
Broekerplein nabij MBV. Een eerste overleg heeft plaatsgevonden met de gemeente. Het
wordt steeds moeilijker om de aan alle regels te voldoen als vrijwilligersorganisatie.
Daadwerkelijke ondersteuning en participatie door de gemeente is een voorwaarde voor
2020. Wat de gemeente betreft mag het evenement nog wel groten groeien. Ronald weet
nog niet of hij hier zelf nog een rol zal willen spelen. Ronald noemt ook de inbreng van
Jaco Koolaard bij voorbereidingen.
Langedijk ontwikkelt met water:
Anouk Swager neemt aan de hand van beelden ontwikkelingen en mogelijkheden door.
Bij de gemeente zijn “De Watertafels” (inspiratieavonden met belanghebbenden) zeer
succesvol verlopen. Samenwerking tussen inwoners, overheid, verenigingen, musea en
bedrijfsleven is erg belangrijk voor het welslagen. Voorlopig resultaat; een visie, die op
dit moment ter inzage ligt bij de gemeente. Jaco Koolaard doet een oproep om op deze
visie “positief” te reageren.
https://www.gemeentelangedijk.nl/Inwoners/Sport_cultuur_en_recreatie/Ontwikkelen_m
et_water
Maarten van Schoorl vertelt over de oprichting van Het Langedijker Fonds . Een fonds
dat wensen die in de gemeente leven, en voor een individuele organisatie te groot zijn,
financieel mogelijk kan maken. Een conceptplan is geschreven en deskundige
bestuursleden worden gezocht. In de loop van dit jaar zal de notaris benaderd worden
om een stichting op te richten. Zie ook http://hetlangedijkerfonds.nl/ en
https://www.facebook.com/hetlangedijkerfonds/?fref=ts
Rondvraag,
Gijs Schram vraagt aandacht voor de bedieningstijden van de sluis in BOL. Hij wil graag
verruiming. Denk aan bediening onder de middag omdat er toch al bemensing is op de
sluis (en er dan toch stipt gewerkt wordt, met een kwartier voor tijd aanwezig zijn??)
Er wordt Gijs geadviseerd om dit ook aan te kaarten via MBV. Hoe meer organisaties dit
aangeven hoe beter.
Kees Droog doet een oproep voor Sail Den Helder. Er worden schuiten gevraagd om rond
te varen.
Ronald van Schoorl vraagt naar de resultaten van de cursus vaarbewijs deel 1. Joop den
Haan vertelt dat er 30 deelnemers waren. Ongeveer de helft daarvan was
gemeentepersoneel. Veel mensen doen geen examen maar weten nu wat meer van de
regels. Op dit moment is Joop met een kleine groep met deel 2 bezig. Volgend jaar komt
er nog een cursus knopen (schiemanswerk), dat mag bij Veldzorg worden gehouden.
Om 22.03 uur sluit Voorzitter Rob Vroegop de vergadering waarna er nog gezellig
wordt geborreld tot 12.30 uur.

Verslag N. Vader.

