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Voorstel te nemen besluit:
De Algemene vergadering – de Najaarsvergadering - besluit Peter Burggraaff te
herbenoemen als bestuurslid wedstrijdsport Zeilen, Kite- en Windsurfen.
Toelichting:
Peter Burggraaff heeft besloten zijn beschikbaarheid voor de functie van bestuurslid
wedstrijdsport van het Watersportverbond te verlengen. Eerder maakte hij kenbaar
om na dit termijn afscheid te nemen, maar daar is hij op teruggekomen.
Sinds begin 2020 werkt hij in die functie nauw samen met de voorzitter van het
Platform Wedstrijdsport Zeilen, Kite- en Windsurfen, Max Blom. Het afgelopen jaar
hebben zij hard gewerkt om het Platform Wedstrijdsport vorm te geven met een
duidelijke taakomschrijving en doelen. Dat heeft geresulteerd in een sterke invulling
qua bemensing en een stevig geheel dat zich inzet om de wedstrijdsport in
Nederland te verbeteren. Zowel Peter als Max kijken ernaar uit deze ingeslagen weg
samen met leden van het Platform de komende jaren voort te zetten.
Met de herbenoeming ziet het bestuur er als volgt uit:

1

Portefeuille

Naam

Termijn

Aftreden / herbenoemen

Voorzitter ¹

Ernst Jan Broer

1e

Voorjaar 2024

Penningmeester

Wouter van Catz

1e

Voorjaar 2024

Secretaris ²

Jan Stelwagen

2e

Voorjaar 2023

Topsport

Marieke Poulie

2e

Voorjaar 2025

Wedstrijdsport

Peter Burggraaff

2e

Najaar 2025

Recreatiesport

Christoffer Jonker

1e

Voorjaar 2025

Kanosport ³

Ab Reinders

1e

Voorjaar 2023

Communicatie, Marketing
& Sponsoring

Frank van den Wall Bake

2e

Voorjaar 2022

¹ Ernst Jan Broer maakt graag zijn eerste statutaire termijn van 4 jaar als voorzitter

af.

² Jan Stelwagen heeft in overleg met het bestuur besloten om pas in het voorjaar

2022 af te treden. Binnenkort al de vacature voor een nieuwe secretaris gepubliceerd
worden.
³ De termijn van Ab Reinders is gelijk getrokken met zijn termijn als voorzitter van het
platform Kanosport en zal daarmee in het voorjaar 2023 aftreden. Dit past binnen de
statutaire termijn van 4 jaar.
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