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WINTERPROGRAMMA 2019-2020:
22-11-2019 Najaarsvergadering (ALV)
nov-apr Winterzeilen 6 zondagen november-april
okt-apr Cursussen Vaarbewijs I en II, TKN en marifoon
okt-apr Jeugdtrainingen RTC Noord en anderen
okt-apr Diverse Micro Magic Wintercup zondagen
01-01-2020 Nieuwjaarsduik it Sylhûs
05-01-2020 Nieuwjaarsreceptie 
21/22-03-2020 Optimist Club Nederland selectieweekend 
11/13-04-2020 SKON paasweekeinde 

ZOMERPROGRAMMA 2020 (*)
 - Voorjaarswedstrijden
 - Jeugdzeilen
 - Verenigingscompetitie
 - Zeilles volwassenen
 - Gehandicapten zeilen (G-zeilen)
 - Sloeproeien
 - Avondwedstrijden
 - Jeugddag/jeugdweekend
 - Oldensail
 - Slach om Heech
 - Kruis van Heeg 2.0
 - Slotavond Verenigingscompetitie
 - Nederlandse Kampioenschappen
 - Heeg-Heeg toertocht
 - Gezamenlijke jeugdwedstrijden
 - Heel Heeg Vaart
 - NSK Zeilen (Studenten Kampioenschappen)

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

WaterSportvereniging Heeg

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 
Kruis van Heeg:
email: kruisvanheeg@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 opzegter-
mijn van 4 weken.
Uw lidmaatschap wordt definitief in be-
handeling genomen wanneer uw machti-
ging 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 Voorlopige jaaragenda 2019-2020

LIDMAATSCHAP

Leden met een ons bekend email adres ontvangen deze uitnodi-
ging in digitale vorm. Hiermee willen we duurzaam omgaan met 
papier, sparen we kosten uit voor de WSH en kunnen we deze 
uitnodiging tenslotte interactief maken. 

Leden waarvan we geen email adres hebben ontvangen deze 
uitnodiging per post. Wij willen deze leden nadrukkelijk vragen 
hun email adres aan ons kenbaar te maken zodat we met zijn al-
len duurzaam en kostenbewust bezig kunnen zijn. Geef uw email 
adres door aan info@wsheeg.nl 

Aanmelden voor de regelmatige digitale nieuwsbrief kan via 
www.wsheeg.nl/nieuws/nieuwsbrieven/

Digitale communicatie = Duurzaam



Geachte leden, ereleden en begunstigers,

Langs deze weg nodigt het bestuur van de WSH u uit voor de jaarlijkse Najaarsvergadering. Dit jaar uitge-
schreven als extra Algemene Leden Vergadering. Deze ALV zal worden gehouden op 22 november 2019 
vanaf 20:00u in it Sylhûs aan de Pharshoeke 101, voorafgegaan door een Vragenuur vanaf 19:00u.

In April zijn wij als nieuw bestuur aangetreden. De afgelopen periode hebben we veel gezien en geleerd 
van alles wat binnen de WSH gebeurt. Voor iedere commissie is een contactpersoon binnen het bestuur be-
noemd en er is nagedacht over de ontwikkeling en het besturen van de vereniging. Dit is uitgewerkt in een 
toekomstvisie die gericht is op het verbreden van het watersportaanbod door de WSH, maar met behoud 
van al het goede dat alle vrijwilligers van de WSH hebben neergezet sinds haar oprichting in 1967.

Om zo veel mogelijk draagvlak te krijgen willen we na de presentatie met de u sparren over de concept 
visie. Met uw input tijdens de vergadering kunnen aanvullingen of wijzigingen in de visie worden aange-
bracht. Het vaststellen van de visie staat niet op de agenda, dit wordt bij de volgende ALV geagendeerd.

Een visie is mooi, maar veel belangrijker is het om een visie in praktijk te brengen. Het verbreden van het 
watersportaanbod is daarbij een belangrijk aspect. Daarom stelt het bestuur voor om een St. Ayles Skiff 
aan te schaffen. Dit is een lichte en zeewaardige roeisloep voor 4 roeiers met stuurman. Diverse mensen 
in- en om Heeg hebben aangegeven dat zij graag willen sloeproeien in Heeg. Ook de roeivereniging van 
Oudega SWF is op dit moment een St. Ayles Skiff aan het bouwen. Dit biedt wellicht mogelijkheden om 
samen te werken op gebied van trainingen en wedstrijden. Het investeringsbesluit in een eerste St. Ayles 
Skiff willen wij nu voorleggen aan de leden, zodat hopelijk het volgende seizoen al kan worden geroeid.

Om de vergadering vlot te laten verlopen en om voldoende tijd te hebben om met onze leden te sparren 
wordt om 19:00u gestart met een Vragenuur. Hier kunt u terecht met vragen en opmerkingen over de vast 
te stellen notulen. Daarnaast ligt het investeringsbesluit voor de St. Ayles Skiff ter inzage en is er ruimte 
om vragen te stellen over deze Skiff. Tijdens de ALV wordt een terugkoppeling gegeven over de vragen 
die in het vragenuur zijn gesteld. In het vragenuur worden geen besluiten genomen.

Graag tot ziens op 22 november.

PS. Mocht u de notulen van de Najaarsvergadering van 30-11-2018 of van de ALV van 12-04-2019 vooraf 
willen inzien, dan kunt u een bericht sturen aan info@wsheeg.nl.

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststelling notulen najaarsvergadering vrijdag 30 november 2018
4. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering vrijdag 12 april 2019
5. Verslagen commissies seizoen 2019 en plannen + vacatures seizoen 2020 
6. Huldiging Kampioenen 
 Pauze
7. Presentatie concept visie WSH
8. Sparren over concept visie
9. Investeringsbesluit: Schaffen wij een St. Ayles Skiff aan
10. WVTTK / Rondvraag
11. Sluiting

Digitale communicatie = Duurzaam

Uitnodiging ALV 22 november 2019 (+Vragenuur)

Agenda ALV 22 november 2019, de Najaarsvergadering
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