VERENIGING VAN SCHIPPERS TE LEEUWARDEN

Notulen ALV, dinsdag 20 maart 2018
TIJD: 20.00 uur
PLAATS: de Stânfries

1. Opening van de vergadering door de voorzitter
Om 20.09 opent de vz. de vergadering. Heet de 30 aanwezigen welkom.
Enige berichten van verhindering.
2. Bespreking notulen van de ALV gehouden op 21 maart 2017
Deze worden ongewijzigd gearresteerd, onder dankzegging aan de secretaris.
3. Jaarverslag over 2017
De voorzitter leest het jaarverslag 2017 voor. Relatief weinig reactie. Over de geconstateerde
onduidelijkheid bij de VSL mbt “handhaving” wordt de vraag opgeworpen of de VSL aan de
gemeente explicitering van de normen moet vragen, of juist afwachten tot een geval zich
aandient en dan pas reageren. Bestuur zal er nog eens over nadenken. Het jaarverslag zal op
de website worden gepubliceerd.
4. Verklaring kascommissie m.b.t. het financieel verslag over 2017
De kascommissie bestaande uit Eldert Meeter en Lourens Touwen verklaren dat de
gepubliceerde stukken een getrouw beeld geven van de financiële situatie van de VSL en
stellen voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Aldus
geschiedt.
Samenstelling nieuwe kascommissie: Eldert Meeter (was reserve) en Lourens Touwen. Als
reserve wordt benoemd: Klaus Roosenburg.
5. Financieel verslag 2017
Geeft geen aanleiding tot commentaar. De uitgaven; vooral bestuurskosten (papier, inkt,
postzegels) en vergaderkosten (huur Stanfries en versnaperingen tijdens vergaderingen) zijn
al jaren lager dan de inkomsten (€ 10,-- per lid). Reserves bouwen zich dus langzaam op.
Deze kunnen worden ingezet door het bestuur indien juridische bijstand wordt geboden aan
een lid dat een juridisch uit te vechten verschil van mening heeft met de gemeente.

6. Begroting 2018 / vaststelling contributie
Worden conform bestuursvoorstel vastgesteld.
PAUZE
7. Samenstelling bestuur
Aftredend: Herre. Is herkiesbaar. Wordt met een applausje herbenoemd als bestuurslid.
Ter verduidelijking: de ALV verkiest bestuursleden. Deze bestuursleden formeren zelf het
bestuur; bepalen wie voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid is.
Het bestuur bestaat uit: Herre Haarsma, Evert Jan Hoen, Anton Wachter, Wouter Onrust,
Klaas Hiemstra, Emile Stoelinga.
8. Toekomstvisie van het bestuur
De voorzitter geeft aan welke punten het bestuur in het komende jaar als prioriteit ziet. Zie
ook jaarverslag op website.
Belangrijkste punt: de “welstandsregels” zijn te strak / worden voor schepen die al vele jaren
in het stadscentrum liggen en van eigenaar wisselen (bijv. bij overlijden van
vergunninghouder) (soms) te star toegepast. Dit kan tot onacceptabele sociale drama’s leiden.
We gaan hierover toch weer met de gemeente in overleg.

9. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
* Waterdiepte Nieuwe Kanaal blijft een aandachtspunt. Het is natuurlijk wel een openbaar water en
iemand (de gemeente of het Wetterskip) heeft onderhoudsplicht. Stroomkanaal of vaarwater? Zeker
nu de vaarweg via Schilkampen open is.
* De Stanfries is grotendeels gerenoveerd. Dank aan Emile en Douwe. Maar de toekomst blijft
onzeker Oranjewoud gaat als sponsor optreden. Hulde. Samenwerking met de “Stadswerf”?
De stichting zoekt nog een parttime activiteiten begeleider voor de Stanfries.
10. Sluiting

De vz. dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.
Het bleef tot kort voor 24.00 uur gezellig.
Het VSL-bestuur.

