
 
 

Sloten, 1 oktober 2018, 
 
 
 

Beste leden en donateurs, 
 

1. Opening: 
 

Wij heten u hartelijk welkom op deze bijzondere ledenvergadering. 

 
Bericht van verhindering is ontvangen van: 

Nico van Rijk, Fedde Bergsma, Pieter Jan van Dongen, Piet Maclaine Pont , Diet Algra, 

Steven van der Sluis en niet duidelijk in de mail, Bart Coppens en Frans Cornelis. 

Van Ina en Jelco heb ik een brief gekregen die ik nu zal voorlezen: 
 

Beste bestuur en leden van WSV Sleattemermar, 
 
Hierbij meld ik Jelco en mijzelf af voor de ledenvergadering op 1 oktober. 
Het spijt mij erg te moeten vernemen dat het bestuur zoals ik uit de mail 
begrijp besloten heeft af te treden. 
Onenigheid in de vereniging met dit als gevolg, het doet mij veel verdriet! 
En ik denk zeker te weten dat het Garmt ook veel verdriet zou hebben gedaan. 
Hij droeg de WSV Sleattemermar een warm hart toe en had het beste met de club 
voor. 
Ik wens jullie allen sterkte en wijsheid! 

Hartelijke groet, Ina de Kroon 

Een korte brief wordt door mij nu voorgelezen en ik stel interruptie niet op prijs. 

Ik ga er vanuit dat hiervoor voldoende respect zal zijn. 

 
 

2. Aftreden bestuur: 
 

Wij vinden het jammer dat we dit moeten meedelen maar hierbij bedanken wij als bestuursleden 

voor de Watersportvereniging Sleattemermar. 

Onze voorzitter Gosse Haga is vanavond niet aanwezig. Na alles wat er heeft plaats gevonden, 

heeft hij na ca. 45 jaar lidmaatschap, waarin met tussenpauzes ruim 25 jaar diverse 

bestuursfuncties zijn ingevuld, het hek definitief achter zich dicht gedaan. 

Gosse heeft zijn best gedaan om dit jaar als interim voorzitter te fungeren, zodat we met elkaar de 

ruimte hadden om volgend jaar een nieuwe voorzitter te benoemen. 

In februari werd hij al geconfronteerd met een verzoek tot benoeming van een mediator want er 

zouden grote problemen zijn. Zelfs problemen waar het bestuur op dat moment nog niet eens van 

wist. Eenzijdige gesprekken hebben plaats gevonden en jammer genoeg bleef het resultaat uit. 

Het conflict liep steeds diepere wonden op en mondde uit in een algemene ledenvergadering waarin 

het hoongelach nog steeds door dendert in ons welzijn. 

Mede namens mijn collega bestuurders bedank ik Gosse vanaf deze plek voor de jarenlange inzet 

voor de watersportvereniging “Sleattemermar”. 



Vrijwilligerswerk doe je uit enthousiasme en dat je er met elkaar plezier aan beleefd. 

Echter na het wegvallen van onze dierbare collega Garmt, waarbij mij en het bestuur verweten is, dat 

we respectloos gehandeld hebben, heeft vooral bij mij teveel pijn gedaan. Mijn draai zonder Garmt 

heb ik niet weer terug kunnen vinden en na een zomerperiode, waarbij ik verwacht had, goed 

hersteld te zijn, heeft het tegendeel zich nu anders bewezen. 

Mijn weerbaarheid is er nog niet en heeft wederom een forse deuk opgelopen door alle 

opmerkingen en provocaties om me heen. Zelfs achter de schermen zijn er acties ondernomen. 

Voor mij geldt dat nu de gezondheid op de 1e plaats komt. Vanaf nu zal ik mij dan ook niet meer 

beschikbaar stellen voor enige vorm van dienstverlening. 

 
 

Als bestuur hebben wij ons ingezet om de vereniging goed op de rails te houden. 

Echter krachten vanuit onze leden, donateurs of nauw verwante personen beletten ons , 

om plezier in ons werk te hebben en bezorgen ons heel veel negatieve energie. 

Een Ja werd Nee en Nee werd Ja ! 

 
Brieven die we ontvingen, weer een mediator die naar voren werd geschoven. Zelfs een brief 

waarin clubliefde een week later veranderde in autoritair en Trumpiaans handelen. 

Al met al tekent dit de sfeer waaronder wij probeerden voor de vereniging ons best te doen. 
 

 
Samenvattend hebben wij als huidige bestuursleden gemeend te moeten aftreden daar wij 

het algemene verenigingsbelang niet meer kunnen dienen. 

 
Ongetwijfeld zullen er mensen opstaan of te wel naar diverse geluiden er al zijn, die met een 

schone lei de vereniging weer de nodige schwung kunnen geven. Mogen ze daarbij ons “Roefke” en 

het startschip voor nu en in de toekomst voor ons allen behouden. 

Bij deze willen wij diegenen bedanken die wel vertrouwen in ons stelden en vanaf deze plek wensen 

wij de vereniging dan ook een goede toekomst. 
 

3. Sluiting: 
 

Wij wensen iedereen in deze vereniging veel wijsheid. 

Tenslotte bestaat de Watersportvereniging Sleattemermar al 85 jaar en hoort bij Balk en Sloten en 

hoort ook zijn plekje te behouden aan de oevers van het Slotermeer. 

De complete administratie heb ik achter op een tafel gezet, alleen het kasgeld, de data sticks, 

sleutels en diversen staan thuis gereed om afgehaald te worden. 

 
 

Bedankt voor het luisteren en bij deze sluiten wij nu de vergadering en zullen het “Roefke” verlaten. 
 

 
Getekend: 

 

Voorzitter: Gosse Haga 

Secretaris: Eric Witting 

Penningmeester: Marietje Dijkstra 

Bestuurslid: Dominicus Ketelaar. 


