Jaarverslag van het bestuur 2016.
Wij kunnen wederom terugkijken op een prima jaar. Veel activiteiten hebben de revue
gepasseerd. De commissies hebben op volle kracht gewerkt en dat was te merken aan de
deelname en kwaliteit van de activiteiten. Ons ledenaantal hebben wij op peil kunnen houden
en dat is in deze tijd erg knap en zegt genoeg over de uitstraling van de vereniging. Ook
financieel hebben we alles goed op de rit.
Als het bestuur was het een pittig jaar waar veel dossiers samen vielen en diverse
belangrijke beslissingen genomen moesten worden. Tijdens de ALV is het beleidsplan en
terreinplan aangenomen. Voor ons als bestuur een belangrijke stap verder om ons huidig
beleid een stap verder te brengen.
Graag nemen wij jullie mee in de taken die wij binnen het bestuur hebben verdeeld
afgelopen jaar tot aan de BALV
Vroni van Horssen: Secretaris en Commissaris jeugdzeilen,.
Eric Jongsma: varend materiaal en gebouwen.
Hans Haringa: beleidsmaker.
Saskia Strikwold: Commissaris vooronder, marketing & pr,
Andre Gerrits: Opleiding, commissaris volwassenzeilen,
Jens Kooij: Vice voorzitter en Penningmeester
Hans Slijkhuis: Voorzitter, en commissaris wedstrijdzeilen.
Na de BALV:
Vroni van Horssen: Secretaris en Commissaris jeugdzeilen,.
Hans Haringa: Vice Voorzitter en Penningmeester.
Saskia Strikwold: Commissaris vooronder, marketing & pr,
Andre Gerrits:Varend materiaal,
Gonnie Poelman: Opleiding en commissaris volwassenzeilen
Hans Slijkhuis: Voorzitter en commissaris wedstrijdzeilen.
Wij zijn na de ALV met het bestuur begonnen aan een bestuur jaar waar veel zaken zijn bes
proken. Het beleidsplan was onze rode draad, met als gevolg dat er op basis van het nieuwe
beleid in november het nieuwe lidmaatschap en ligplaatsstelsel is goedgekeurd.
Jens en Eric hebben het bestuur verlaten. Dank voo
r jullie enorme inzet.
Op 2 en 3 juli bestond onze vereniging 105 jaar wat met een vol programma is gevierd. Een
gezellig weekend met een programma voor ieder wat wils.
Het 1e jaar Eredivisiezeilen heeft ons als vereniging een prachtige 5e plaats opgeleverd.
Hulde aan ons team en Coach.
Alvast een kleine vooruitblik: in 2017 bestaat ons prachtig gebouw 100 jaar, Dit willen wij
natuurlijk niet voorbij laten gaan. Dit jubileum wordt met een mooi programma wordt gevierd..
Zet allemaal de datum van 23 en 24 juni in jullie agenda !
En als laatste danken wij onze vrijwilligers, de spil van de vereniging.

Namens het gehele bestuur.

