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Geachte leden, ereleden en begunstigers,

Langs deze weg nodigt het bestuur van de WSH u uit voor de jaarlijkse 
Algemene Leden Vergadering. Deze zal worden gehouden op 12 april 2019 
vanaf 20:00u in ons clubhuis aan de Pharshoeke 101. 

Naast de gebruikelijke agendapunten als financiële en secretariële jaarver-
slagen, aanschaf materiaal, de plannen en het zomerprogramma zal er extra 
aandacht zijn voor de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling 
van onze toekomstvisie. 

Zoals tijdens de najaarsvergadering vermeld treedt het voltallige bestuur 
af. Na deze najaarsvergadering hebben Jack van den Berg en Wouter van 
Heeren samen met de commissies een verkennend onderzoek gedaan en 
uiteindelijk een voltallig nieuw bestuur kunnen formeren. Het bestuur is 
daarmee zeer verheugd en stelt hen hierbij aan u voor:
- Jack van den Berg (interim-voorzitter)
- Rudy Gerritsma (penningmeester)
- Lauran Spitters (lid)
- Chris van Haarlem (lid)
- Hendrik Jan Schot (lid)
- Pieter Koot (lid)
- Wouter van Heeren (lid)

Volgens de statuten kunnen tegenkandidaten, ondersteund door tenminste 
vijf stemgerechtigde leden, tijdens de algemene vergadering worden voor-
gedragen. Mocht u hiertoe besluiten, dan zouden wij het op prijs stellen 
hier vooraf aan de vergadering van op de hoogte te worden gesteld.

Ps.  Mocht u de notulen van de ALV van vorig jaar nog willen kunnen na-
lezen, stuur dan even een bericht naar info@wsheeg.nl of stuur een briefje 
naar WSH, Pharshoeke 101, 8621 CW Heeg, dan zorgen wij dat u de notu-
len krijgt toegestuurd. 

WaterSportvereniging Heeg
Al 50 jaar dé watersportvereniging aan 
het Heegermeer.

Contactgegevens:
adres:  Pharshoeke 101 8621 CW Heeg
email:  info@wsheeg.nl 
web:  www.wsheeg.nl

CONTACTGROEPEN
Wedstrijdcommissie:
email:  wedstrijdzaken@wsheeg.nl

Activiteitencommissie:
email:  activiteiten@wsheeg.nl

Jeugdcommissie:
email:  jeugd@wsheeg.nl

Penningmeester:
email:  penningmeester@wsheeg.nl

PR commissie:
email:  pr@wsheeg.nl 

Sociale media:
Facebook:  @wsheeg 
Instagram:  @wsheeg 
Twitter:  @wsheeg

Aanmelden van het lidmaatschap kan 
via de website. Onder menukop WSH 
vindt u de pagina Lidmaatschap. 
Middels een digitaal formulier kunt u 
zich aanmelden.
Contributie:
Volwassen lid:  € 42,50
Gezindslid*:  € 22,00
Jeugdlid:  € 22,00

Gezinsleden zijn leden die op hetzelfde 
adres wonen als een volwassen lid.
Opzeggen dient schriftelijk te geschie-
den tegen het eind van het verenigings-
jaar met inachtneming van een opzeg- 
termijn van 4 weken.
Uw lidmaatschap wordt definitief in 
behandeling genomen wanneer uw 
machtiging is ontvangen of nadat de 
contributie is overgemaakt op:
rek.nr.:  NL42 RABO 0326 1047 63 
t.n.v.:  WaterSportvereniging Heeg 
o.v.v.:  ‘nieuw lid’ en uw naam

INFORMATIE Uitnodiging ALV vrijdag 12 april 2019

LIDMAATSCHAP

Vrijdag 12 april 2019, 20:00u, it Sylhûs

1. Opening 
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Vaststelling notulen ALV 13 april 2018
5. Jaarverslag van de secretaris
6. Jaarverslag van de penningmeester
7. Verslag van de kascommissie
8. Benoeming kascommissie 2019
9. Begroting 2019
10. Investeringen
11. Bestuurssamenstelling en commissies
12. Plannen en zomerprogramma’s
13. Bemanningswedstrijden 2.0
14. Ledencertificaten
15. Rondvraag
16. Sluiting

Agenda Algemene Ledenvergadering



Het clubblad Twirre zit momenteel in zwaar weer: Kopij blijkt telkens moeizaam te verzamelen. Het in elkaar 
zetten van een representabel blad vergt kennis en kunde van desktop publishing. De baten van advertenties zijn 
onvoldoende om de kosten te dekken. Daarnaast weten we niet of de huidige Twirre bereikt wat we willen berei-
ken. Berichten en verslagen zijn vaak al achterhaald omdat ze onder andere op de site en facebook gedeeld worden 
tijdens of vlak na evenementen.

De doelstelling van de Twirre is in het communicatieplan opgenomen: 

Het clubblad is het officiële orgaan om te communiceren met de leden. Door middel van de Twirre worden 
leden geïnformeerd over lopende zaken binnen de vereniging. 

Samengevat kunnen we de ‘oude’ Twirre opknippen in 2 delen: 

Officiële informatie voor de leden: 

De officiële informatie omvat onder andere de uitnodiging voor de ledenvergadering, contact en bestuursgegevens 
en mededelingen. Voor deze keer heeft de PR-commissie in overleg met het bestuur gekozen voor de eenvoudige 
vorm die voor u ligt. 

Aandacht voor evenementen van de WSH:

Aandacht voor de evenementen wordt gevraagd via digitale nieuwsbrieven, website en sociale media. Wilt u als 
lid op de hoogte blijven, zorg dan dat we uw email adres hebben en stuur een mail naar info@wsheeg.nl, of hou 
onze website in de gaten. Via de website kan ook worden aangemeld voor de digitale nieuwsbrieven; 

https://wsheeg.nl/nieuws/nieuwsbrieven/

• Openingsfeest seizoen, 27-04 
• Voorjaarswedstrijden, 27-04 en 28-04
• Start jeugdzeilen, 07-05
• Verenigingscompetitie Heeg, 08-05
• Start zeilles volwassenen, 13-05
• Verenigingscompetitie Zwolle, 15-05
• Avondwedstrijden, 22-05, 12-06 en 03-07
• Divisie 2 Europeesch Kampioenschap windsurf,  29-05 t/m 02-06
• Jeugddag, medio juni
• Gouden Boaijum Cup, 08-06
• District Noord Kampioenschap, 15-06 en 16-06
• Slach om Heech, 29-06 en 30-06
• Friese Reünie, 03-08 en 04-08
• Kruis van Heeg 2.0, 31-08
• Slotavond Verenigingscompetitie, 04-09
• Nederlands Kampioenschap Vrijheid en G2, 06-09 t/m 08-09
• Heeg-Heeg toertocht, 14-09 en 15-09
• Gezamenlijke jeugdwedstrijden, 22-09
• Bemanningswedstrijden 2.0, 29-09
• Nederlandse Studenten Kampioenschappen Zeilen, 05-10 en 06-10

* Hou de website in de gaten voor actuele informatie over evenementen

Waarom deze eenvoudige Twirre?

Agenda Evenementen 2019*
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