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Beste watersporter                                  Genemuiden, december 2022 
 
 
Zoals in elk winterseizoen willen we als Watersportvereniging Genemuiden ook dit jaar weer onze jaarvergadering 
houden. De 57e jaarvergadering houden we vrijdag 10 februari 2023. 
Om dat wij al meerdere malen succesvol een jaarvergadering bij de Schietvereniging hebben gehouden, willen wij 
het ook deze keer weer bij de schietvereniging organiseren. (Hasselterdijk 11) 
In Verband met de gewenste aanpassing en beschikbare ruimte worden hierbij alleen de volwassenen uitgenodigd. 
Het officiële gedeelte begint om 20:00 uur. Na het officele gedeelte zal er de mogelijkheid zijn om te schieten onder 
begeleiding van enkele leden van de Schietverening. 
 
Onder het genot van een hapje en drankje kan men de opgedane watersportervaringen van het afgelopen seizoen 
uitwisselen en verder gezellig bijkletsen. 
Om teleurstelling te voorkomen dient u zich wel op te geven voor dit schietfeest 
 
U kunt zich opgeven tot 20 januari 2023 bij: 

Sander Sleking   Tel: 06-41200544 of mail naar secretaris@wsvgenemuiden.nl 
Pieter Holewijn   Tel: 06-39073238 of mail naar penningmeester@wsvgenemuiden.nl 

 
Belangrijk! Beste, u krijgt deze brief via de post omdat wij u mailadres nog steeds niet hebben! Dit is de laaste 
versie die wordt verstuurd via de post volgend jaar wordt het alleen maar via de mail gedaan graag ontvangt de 
penningmeester u mailadres. Het gaat om ongeveer 87 van de 275 leden 
 
Agenda 57e vergadering d.d. 10-02-2023 Aanvang 20:00 uur. 
 
1. Opening 

2. Vaststellen van de notulen 

3. Verslag penningmeester 

4. Verslag kascommissie 
Verkiezing kascommissie: De heer Jacob de Vries is aftredend. 

    De heer Ferdinand Visscher is herkiesbaar  
 
5 Bestuur mededelingen: - Varen anders begaafden 

- Heel Genemuiden zeilt. 
- Beheer/stalling mededelingen. (Bestrating Top) 
- Valk vereniging 
- Helling - Elektrische Slagboom, Elektrische kast, botenkar 

7 Rondvraag. 

8 Sluiting. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur Watersportvereniging Genemuiden 
 
Prettige feestdagen en een goed en gezond 2023! Dat het vaarseizoen snel mag beginnen. 


