
Kort verslag c.q. besluitenlijst van de extra ledenvergadering op 18 september 2006 in 
’t Haske te Joure. 
 
Aanwezig 20 personen. 
Afwezig met kennisgeving: D. Reekers, Tj. Rijpkema en A. de Jong (Poppenwier). 
 
1. Opening. 
 
Om 20.00 uur opent voorzitter Jetze van der Goot de vergadering. 
Hij heet iedereen hartelijk welkom in het bijzonder ons erelid Sjerp de Vries. 
De voorzitter memoreert het zeer plotseling overlijden van mevrouw Geartsje de Vries – 
Adema. Tevens feliciteert de voorzitter Arend Wisse de Boer nogmaals met het behalen van 
het kampioenschap van de Fryske Kompetysje 2006. 
  
2. De Fryske Kompetysje. 
 
De deelname aan de wedstrijden voor 2006 werd als zeer teleurstellend ervaren. 
Na discussie over en weer wordt besloten om ook in 2007 een wedstrijdenreeks te 
organiseren. 
Opmerkingen/besluiten: 
 

• Indien het aantal deelnemers onder de 10 zakt zal de skûtsjekommisje van Woudsend 
geen wedstrijd meer organiseren. 

• Opgave voor 2007 zal plaatsvinden voor de algemene ledenvergadering (6 maart 
2007) 

• Grou zal worden vervangen door Oudega W (Oudegaaster Brekken) 
• Ook de nummers 2 en 3 van het algemeen klassement ontvangen aan het eind van de 

reeks een prijs. 
 
3. Meten pramen. 
 
Tot nu toe worden de nieuwe pramen en nieuwe zeilen beoordeelt volgens de geldende 
reglementen. Controle op de gegevens door de meters vindt niet plaats. 
Besloten wordt dat in 2007 steekproefsgewijze controle op de resultaten zal worden 
uitgevoerd. 
 
4. Public relations. 
 
Voor de opening van de Sneekweek 2006 hebben zich 13 pramen beschikbaar gesteld (12+1 
reserve). De organisatie had echter maar 6 pramen nodig! 
De organisatie en de catering van de pramen liet veel te wensen over. 
Indien voor 2007 weer een beroep op de pramen wordt gedaan dient vooraf overleg te worden 
gepleegd; een kleine geldelijke bijdrage voor de vereniging lijkt ook op zijn plaats. 
 
 
 
. 
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5. De zaak”Geart Pekema c.s.” 
 
De gehele affaire wordt nogmaals uitvoerig besproken. 
Aan het einde van de discussie wordt als volgt besloten: 
 

• De overgrote meerderheid van de aanwezige leden is van mening dat het bestuur de 
juiste beslissing heeft genomen. 

• Het deze keer blijft bij een ernstige berisping, met dien verstande dat wanneer een lid 
weer in de fout zal gaan dit zal leiden tot een royement van 5 jaar. 

• De heren G. Pekema en U.Zwaga Lzn met ingang van 01-01-2007 weer als lid van de 
vereniging De Fryske Boerepream worden toegelaten. 

• Het standpunt aan de beide heren in een persoonlijk gesprek met het bestuur zal 
worden toegelicht. 

• Na afhandeling van de zaak er een persbericht uitgegeven zal worden. 
 
Grou, oktober 2006. 
 
    

 


