
Nieuwjaarstoespraak 2016 

Beste mensen, 

Namens het bestuur, allemaal hartelijk welkom bij dit Nieuwjaars treffen van onze vereniging. Een 

bijzonder welkom aan de ouders van onze jeugdzeilers.  

Ik denk dat we als vereniging kunnen terugzien op een mooi verenigingsjaar wat weer goed gevuld 

was met activiteiten zowel op het water als op het droge.  

Op het water voeren 9 boten van onze vereniging onder leiding van Hinse in flottielje vanaf Workum 

naar Vlieland en weer terug. Prachtig zeilweer, ervaringen opgedaan en uitgewisseld en zoals te doen 

gebruikelijk vooral een hoop gezelligheid! 

Met een aantal teams werd er deelgenomen aan verenigingszeilen en heeft de jeugd, middels het 

jeugdzeilprogramma, weer nader kennis kunnen maken en ervaring op kunnen doen met het zeilen 

in Optimisten, Pico’s, surfplanken en kano’s.  

En dan was er natuurlijk de jaarlijkse familie Valkendag waar dit jaar maar liefst 16 teams aan 

deelnamen. Ditmaal werd er bij heel licht weer, gestreden om wie zich, over een gemiddelde van vier 

wedstrijden, binnen de kortste tijd over de finish kon laten drijven. 

Op het droge was er ook activiteit; volle bak was het tijdens de boeiende lezing over winter zeilen 

van Jappie Brandsma en kwamen we meerdere keren bij elkaar tijdens de altijd gezellige Roefke 

Rebbels.  

We sloten het jaar af met een midwintermaaltijd waarbij de aanwezigen tussen de gangen door de 

gelegenheid hadden om elkaar de loef af te steken door het vertellen van verhalen, ter lering en 

vermaak, zoals het laagdrempelige criterium luidt. 

Behalve genoemde activiteiten waren er dit jaar nog de wisselingen in het bestuur waarbij ik samen 

met Marietje de taken van Wim en Bertus mocht overnemen.  

In oktober was er verdriet en betrokkenheid toen ons een bericht van overlijden van oud lid Jetske 

Algra bereikte. In betere tijden genoot zij ook van onze gezamenlijke passie, de watersport, en was zij 

actief betrokken bij onze vereniging. 

En nu staan we aan het begin van een nieuw jaar waarin we er ook als vereniging weer wat moois 

van willen maken! We hebben elkaar zojuist allemaal het beste toegewenst, en moeten elkaar ook 

helpen om er voor deze club het beste van te maken! 

Dat moet lukken want als club mogen we ons nog steeds gelukkig prijzen met een behoorlijk aantal 

leden die bereid zijn zich in te spannen voor het reilen en zeilen van deze vereniging.  

 Zo hebben we een prachtige website, altijd keurig verzorgd door Freerk vd Sluis. Kijk hier ook 

vooral regelmatig op want al klikkend kom je oa op interessante verslagen en worden data 

van activiteiten die nog in het verschiet liggen nog even in herinnering gebracht. 

 De Stipe en de Ulepanne die een mooi jeugdzeil programma verzorgen. Naar aanleiding van 
de recente evaluatie zullen weer wat zaken worden aangescherpt en aangepast. Maar we 
zijn blij met de gekozen formule waarbij wij als WSV de acquisitie doen en de zeilscholen 
zorgen voor een professionele invulling van het programma.  
De Activiteiten commissie verzorgt daarnaast een + programma om daarmee een brug te 
slaan naar het volgend jaar. Het aantal jeugdzeilers ging van 11 deelnemers in het eerste 
naar 16 in het tweede jaar, en we hopen natuurlijk dat deze positieve lijn zich zal doorzetten.  



Naast de deelname aan het jeugdzeilen, mag onze vereniging, namens een van onze leden, 
komend zeil seizoen een klein zeilbootje, type Stern, gratis beschikbaar stellen aan een 
jeugdlid om hier in eigen beheer het seizoen mee te zeilen. Dit is gecommuniceerd met de 
ouders van de jeugdleden en meerdere belangstellenden hebben zich al gemeld.  
 
Dit prachtige idee zou misschien uitgebreid kunnen worden als u zegt, bij ons ligt ook nog 
een bruikbaar bootje wat voor dit doel, onder gelijke condities gebruikt mag worden. Zo ligt 
er bij ons nog een Miror op een trailertje te wachten op een aantal handige mannen die hier 
al klussend nog een aantal dagdelen gezelligheid aan kunnen beleven en daarmee een 
volgend bootje aan deze gratis te gebruiken “jeugd vloot” kunnen toevoegen.  
De kids die het plezier in de watersport in deze bootjes gaan ontdekken zijn onze leden van 
de toekomst! 

 De Activiteiten commissie die het + programma verzorgt doet natuurlijk nog veel meer dan 

dat en vormen een heel belangrijke pijler onder deze vereniging. Veel van alle activiteiten 

komen voort uit hun creativiteit en inspanningen om dit te realiseren. Echter, Diet, Bram en 

Eling hebben aangegeven dat ze hun taken medio 2016 graag over zullen dragen aan een 

paar nieuwe enthousiastelingen. Die kunnen deels voortborduren op bestaande, 

terugkerende activiteiten maar uiteraard is er ook ruimte om nieuwe activiteiten te 

introduceren.  

Er wordt dus hier en daar gepolst en we hopen weer leden bereid te vinden dit belangrijke 

werk een volgende periode te willen voortzetten. Op dit moment zet de huidige commissie 

nog even door en hebben nog een aantal leuke activiteiten voor ons in verschiet, die ze 

straks zelf nog even zullen toelichten. 

 En naast bovengenoemde commissies zijn er gelukkig nog tal van leden die zich inzetten voor 

diverse taken variërend van het verzorgen van materiaal, het maken van ons clubblad d’Oare 

Wei en veel ander hand en span en bardiensten. 

Als bestuur willen we komend jaar een aantal initiatieven nemen met het doel het actieve leden 

bestand te vergroten en te verjongen. Alleen op die manier kunnen we er voor zorgen dat er in de 

jaren die voor ons liggen ook weer mensen zijn die de fakkel van deze club brandende houden. 

Vergeet daarbij niet dat u als lid, en ambassadeur van deze vereniging, een belangrijke rol speelt. 

Jullie enthousiaste verhaal en gerichte benadering van potentiele leden zijn veel effectiever dan 

folders en een mooie website. 

Een eerste aanzet van het bestuur is misschien wel dit nieuwe clubvaantje wat door een maatje 

groter te zijn als de vorige en met toevoeging van onze clubnaam alvast letterlijk kan zorgen voor 

meer zichtbaarheid. Marietje heeft ze in beheer, en verkoopt ze graag aan u tegen betaling van 10,- 

voor de clubkas. 

Maar ook in andere opzichten zullen we proberen meer zichtbaar te worden en van ons te laten 
horen en willen we ons verdiepen in wat mensen in 2016 eigenlijk van een WSV verwachten.  
Immers, de wind kunnen wij niet veranderen, maar de stand van onze zeilen wel! 
 
Tot slot wens ik jullie namens het bestuur allemaal een mooi verenigingsjaar, met leuke en boeiende 

activiteiten in voor- en naseizoen en natuurlijk heel mooie wedstrijden, reizen en tochten in het 

aankomend vaarseizoen! 

Garmt de Kroon 

 


