
Bijlage 1. 

 

VERENIGING VAN SCHIPPERS TE LEEUWARDEN 

Notulen Algemene Ledenvergadering  

2014 

DATUM: vrijdag 7 maart 

TIJD: 20.00 uur 

PLAATS: Emmastate, Emmakade 59 

Opkomst: ca 25 personen 

 

Op de website en in de zaal zijn in te zien: het verslag van de ledenvergadering 2013, het jaar 

verslag en het financiële jaarverslag.  

 

Opening 

Klaus Spithost opent de vergadering. Hij bedankt Eildert en Rudy hartelijk voor het regelen 

van de ruimte. De opkomst is lager dan vorig jaar. Er is veel moeite gedaan iedereen uit te 

nodigen. De aanwezigen worden bedankt voor hun komst. Anouk Touwen van de Marekrite 

is aanwezig zodat alvast een vlag kan worden aangeschaft. 

 

Mededelingen 

In verband met het overlijden van Herke Meijer, lid van de schippersvereniging, wordt 1 

minuut stilte in acht genomen. 

 

Aftreden bestuurslid 

Hester Berkelmans neemt na drie jaar afscheid van het bestuur van de Schippersvereniging. 

Zij wordt bedankt en krijgt bloemen aangeboden. Herre Haarsma biedt zich aan als nieuw lid. 

Met instemming van de vergadering wordt hij direct benoemd. Een extra bestuurslid is nog 

welkom.  

 

Jaarverslag 2013 

Het jaarverslag wordt door Klaus Spithost voorgelezen. Onderwerpen in het jaarverslag zijn: 

handhaving  en ontwikkelingen in het kader van APV, de wachtlijst, brugtijden, 

zonnepanelen, welstandseisen en de toekomst van welstand en handhaving, communicatie 

vanuit de gemeente en het communicatie vanuit de VS en de ledenadministratie.  

 

Er volgen vanuit dit jaarverslag een aantal vragen: 

1. Wat is de stand van zaken inzake de APV?  

De APV wordt ons opgelegd, we zullen het er mee moeten doen. De mening wordt 

gedeeld dat het beschamend is dat je moet aantonen dat je aan boord woont én dat je 

altijd aan boord moet wonen. Volgens de APV mag je maximaal 6 maanden afwezig zijn. 



Het wordt gevoeld als discriminatie. Tenslotte mogen huizenbewoners ook langer dan 6 

maanden weg zijn.  

De manier van controleren is onzorgvuldig. De VSL heeft geprobeerd de manier waarop 

de gemeente communiceert te begeleiden. Er is een bezwaar ingediend door een van de 

schipper, de gemeente is in het ongelijk gesteld. De zaak van de overleden Herke Meijer 

loopt nog. Hij deed dit samen met Meent Land. Deze zal de procedure voortzetten.  

De gemeente wil excessen voorkomen en gebruikt hiervoor de middelen die zij al heeft. 

Het risico bestaat dat de maatregelen steeds verder opschuiven.  

Opgemerkt is dat schepen werden gefotografeerd. Wat is het doel hiervan? Dat is niet 

helemaal duidelijk. Kennelijk worden ook huizen gefotografeerd.  

2. Wordt de VSL op de hoogte gebracht van maatregelen? 

 Sommige zaken wel (bijvoorbeeld onderhoud), andere niet (schepen die kennelijk als 

onbewoond te boek staan).  Voorgesteld wordt de gemeente te vragen het bestuur op 

de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen. Het bestuur gaat dit bij de gemeente 

aankaarten. Het zal dan voornamelijk gaan om het proces, inhoudelijk staat het beleid al 

vast. Inmiddels heeft het bestuur een brief geschreven naar de (nieuwe) raad om hierna 

een afspraak te maken. Eventueel ook met de burgermeester. 

3. Update ligplaatsvergunning? Wijzigingen worden in de Huis-aan-huis gepubliceerd. 

Eigen verantwoordelijkheid om dit op te merken.  

4. Voorgesteld wordt het belang van schepen in de stad (in 2018) als wisselgeld te 

gebruiken. Wellicht kunnen er subsidies vrijkomen? 

5. Het welstandsadvies: hier zou een aparte commissie voor moeten worden 

samengesteld bestaande uit deskundigen die advies uitbrengen aan B&W (zoals in de 

museumhaven?).   

 

Financieel verslag 

Corrie Jullens en Nants Schilstra hebben de kasboeken gecontroleerd. Nants Schilstra is niet 

aanwezig op de vergadering. Nieuwe kascommissie bestaat uit Corrie Jullens en _______(?). 

Het financieel verslag is hierbij goedgekeurd.  

 

Rondvraag en tips 

- Emile Stoelenga is benieuwd naar de huidige ligplaatsvergunning, die van hem is 

al erg oud. De vergunning van Hester Berkelmans is vrij recent, deze wordt op de 

website gezet; 

- Tineke vraagt zich af of er een mogelijkheid bestaat om gasaansluitingen 

gezamenlijk te gaan regelen. Helaas moeten we het zelf aanleggen en zit het niet 

standaard in onze kast. We kunnen onderzoeken of het goedkoper wordt als we 

met meer mensen het aan laten leggen; 

- Tineke vraagt zich tevens af of de liggersvergadering eerder in het jaar kan 

plaatsvinden? Om dan slagvaardiger aan de gang te kunnen gaan. 



De VSL wil nieuwsbrieven gaan sturen, dan krijgen leden eerder en tussentijds 

meer inzicht in lopende zaken.  

- Is de interne wachtlijst voor de Emmakade verdwenen? Die bestaat al niet meer 

sinds 2006. De wachtlijsten zijn openbaar, maar kennelijk worden ze niet altijd 

opgestuurd als er om wordt gevraagd.  

- Volgende week is er een scheepsbeurs in Koudum 

- Digitenne: wanneer je storing ondervindt met je digitenne door 4G gebruik, kun 

je contact opnemen met KPN. Zij sturen je gratis een nieuwe antenne 

- Bij interne verhuizing blijft je vuilnisbak achter. Deze hoort bij het adres. Wordt de 

container gevuld door derden? Dan kan je het beste Omrin bellen.   

 

Sluiting 

De vergadering wordt gesloten door Klaus Spithost. 

 

  

 


