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Van jullie Secretaris,
Voordat ik van wal steek (voor diegene die ik niet op de Nieuwjaarsreceptie de hand heb kunnen
schudden) De Aller Beste Wensen, Gezond, Gelukkig en een Voorspoedig (vaar- en clubgevoel) 2012
gewenst.
Na een perfecte ALV van november 2011 hebben zich de in het Bestuur zitting genomen ketelbinken
zich definitief beschikbaar gesteld (bedankt en succes).
TOP, zo wijzen de neuzen weer dezelfde kant op. Inmiddels hebben Jaap en Fijtje
Wesdorp met enkele vrijwilligers zich beschikbaar gesteld om de scepter over de
recreatiecommissie te laten zwaaien. Ook weer TOPPIE.
Nu de winter eindelijk is ingevallen, en een ieder zijn schip in goede en beveiligde conditie heeft
achtergelaten, zit elk lid alweer te denken aan het nieuwe vaarseizoen.
Ook het Bestuur (Hans, Paul, Gerrit, Danny en ik) is druk doende om ondanks de sneeuw en de
vrieskou de trein volgens schema te laten rijden en obstakels te verwijderen.
Een hartstikke leuk seizoen staat er weer aan te komen. Kijk naar het 35 jarig
Jubileumfeest waar tijdens de ALV door alle aanwezige leden voor is gekozen. De
feestcommissie is al op volle kracht bezig (het stoom komt al uit hun oren) om er iets
moois van te maken, nadere berichten volgen.
Inmiddels beschikt de haven ook over een beveiligd Wi-Fi netwerk, vooral te danken aan de inzet van
Danny en een klein beetje van mezelf. Inlog gegevens kunnen jullie krijgen via de havencommissie.
Let op want de inloggegevens kunnen wijzigen om onrechtmatig gebruik te vermijden.
En vergeet Onze website www.watersportverenigingweesp.nl niet. Hier vind je allerlei informatie, en
leden met een inlog kunnen de reglementen, nieuwsbrieven en de activiteiten nazien en volgen.
Dit zal tevens ook de laatste keer zijn dat de Nieuwsbrief / Clubblad aan allen als hard copy zal
worden verstuurd. Ook wij willen meegaan met het digitale tijdperk en zal deze straks alleen
nog worden verstuurd aan hen die nog géén inlog hebben op onze website, of kiezen wij
ervoor deze digitaal te versturen naar alle leden waar het email adres van bekend is. Leden
met een inlog krijgen automatisch een mail als de Nieuwsbrief / Clubblad online beschikbaar
is. Hoe meer leden dit digitaal krijgen of een inlog hebben des te meer kunnen wij met allen
bezuinigen op kosten (porto, papier & toner) en energie. Dus vraag een inlog aan zoals beschreven
op onze, en ook jouw, website.
Verder wil ik nog meegeven, let allen op jouw en andermans eigendom. Het is jammer dat er vorig
seizoen toch weer voorvallen zijn geweest waar leden en het bestuur weer extra mee geconfronteerd
werden en dus onnodig werk, tijd en energie in moesten steken.
Als laatste voor een ieder, ligt er iets op je maag, laat het niet rotten of als praatje over de steigers
gaan, kom ermee. Zo kunnen wij proberen dat een sneeuwbal geen lawine wordt. Heb je ideeën vertel
het aan het Bestuur en niet via-via, wij zijn gewoon mensen en aanspreekbaar.
Allen een héél positief Vereniging en Vaarseizoen 2012 gewenst.
Tom Attevelt
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van de voorzitter
Beste allemaal,
Na een zeer succes volle en druk bezochte Nieuwjaars receptie, georganiseerd door Jaap en Fijtje
en de vrijwilligers, komt er voor ons het bestuur een drukke periode aan, als koning winter
verdwenen is moet alles in gereedheid gebracht worden voor het aanstaande seizoen welk dan al
weer voor de deur staat, hopelijk een mooie zomer met veel zon.
Er is een nog hoop werk te doen.
De recreatie/feestcommissie zijn druk bezig om het 35 jarig bestaan te organiseren. U leest er meer
over in deze nieuwsbrief.
De havencommissie onder leiding van onze Gerrit is druk bezig om alles in orde te brengen op de
haven als het seizoen weer los barst. Wij mogen ons ook gelukkig prijzen met de vele vrijwilligers
die ons (soms ook uit eigen beweging) ter zijde staan met raad en daad.
Dit is zeer positief. Het loopt als een trein, beter dan bij de N.S. in deze barre winter periode.
Wij hebben er als bestuur dan ook het volste vertrouwen in dat het een prachtig en weer positief jaar
gaat worden.
Een tip aan alle leden…. nu de dooi zijn intrede doet, alert te zijn op hun schip i.v.m. mogelijke vorst
schade.
De hartelijke groeten en tot ziens op de haven,
Hans
(voorzitter)

van de havencommissaris (infra)
Beste watersporters,
Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het vertrouwen dat wij als nieuw bestuur op de ALV van
november 2011 hebben gekregen om de vereniging weer in rustig vaarwater te krijgen en te houden.
Als havenmeester zal ik er alles aan doen om mijn functie naar vermogen uit te voeren en er voor te
zorgen dat er rust en een prettig sfeer in de haven blijft.
Het is gezellig in de haven en dat willen wij graag zou houden.

Ik ben nog steeds van mening dat wij als bestuur het niet alleen kunnen.
Gelukkig krijgen wij op de haven suggesties en hulp aangeboden voor zaken die er op dat moment
spelen, bedankt daarvoor!! Gelukkig hebben wij ook weer een bemanning voor de kantine. Jaap en
Fijtje; succes met jullie team vrijwilligers in het Megapunt.
Onderhoud haven
Voor het komende jaar is er weer genoeg werk op de haven te doen, het onderhoudsplan
hiervoor hebben wij inmiddels klaar liggen.
Veel van de klussen kunnen tijdens de werkbeurten worden gedaan.
Maar gelet op de hoeveelheid werk dat er op ons afkomt, is het verstandig om meer zaterdagen
hiervoor vrij te maken en de werkverdeling efficiënter in te delen.
In het havenkantoor hebben wij het onderhoudsplan voor de haven liggen.
Ik nodig iedereen van harte uit dit te bekijken, en als u zegt dit klusje wil ik wel voor de vereniging
gaan doen, ook al is dit buiten de vaste werkbeurten om, geen probleem.
We zullen het werk zo eerlijk mogelijk verdelen.
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Hieronder een paar zaken die ik prioriteit wil geven.

Rokersruimte
Zoals op de ALV besloten mag in het Megapunt niet meer gerookt worden.
Ik kan mij voorstellen dat dit voor sommige rokers onder ons minder prettig is om hiervoor
naar buiten te moeten.
Het genot van een drankje en een sigaretje geeft gezelligheid.
Om het rookverbod te verzachten willen wij een afscherming maken, zodat er droog en uit de wind
een “peukje” kan worden gerookt.
Gedacht wordt aan een eenvoudig glazen overkapping aan de noordelijke kopzijde van het megapunt.
Deze optie is in voorbereiding.
Schilderwerk Megapunt
Het houtwerk van het megapunt moet geschilderd worden.
Dit is een flinke klus, maar noodzakelijk.
Als er leden zijn die ervaring met schilderwerk hebben en het leuk vinden om ons hiermee te helpen,
meld u aub bij ons aan, vele handen maken licht werk.

Vingerpieren

Sommige vingerpieren liggen niet goed. Een aantal hiervan liggen scheef en dieper in het water. Dit
wordt onveilig. Dus we moeten de oorzaak hiervan zien te vinden.
Suggesties/oplossingen hiervoor zijn welkom. O, ja, vergeet u voor het seizoen uw vingerpier niet
schoon te maken??? Wordt helaas nog niet door iedereen gedaan!!!!

Elektra op de A- en B steigers
Inmiddels zijn wij als vereniging in de gelukkige positie dat alle ligplaatsen bezet zijn. De haven is vol!!
Daardoor is de vraag naar elektra op de steigers toegenomen. Niet alle leden hebben een aansluiting
en ook diverse nieuwe leden kunnen wij helaas nog geen aansluiting aanbieden. Hier moeten wij wat
aan doen. Inmiddels ligt er een plan klaar en is offerte uitgebracht.
Dit betekent voor de uitbreiding op de A- steiger dat wij ruimschoots aan de vraag kunnen voldoen. De
B- steiger kunnen wij dekkend maken. Het bedrag dat hiervoor vrij gemaakt moet worden is niet in de
investeringen voor het jaar 2011/2012 opgenomen. Dus dat kunnen wij nu nog niet uitvoeren.
Persoonlijk, zou ik de voorgestelde uitbreiding nog voor dit vaarseizoen willen realiseren, maar dat is
niet mogelijk. Als bestuur hebben wij afgesproken om dit voorstel eerst aan de leden voor te leggen
en op de eerstvolgende ALV op de agenda te zetten.
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Schoonhouden toiletruimte
En dan mijn laatste maar zeker een heel belangrijk punt.
Ruud Mulder heeft het schoonmaken van de toiletruimte op zich genomen.
Wij zijn hier erg blij mee!! Ook deze ruimte moet voor de leden en passanten spic en span zijn. En
Ruud, dit is je al gelukt, super bedankt daarvoor!!!
Ik ga er maar weer eens een eind aan breien.
Wens iedereen een goed verenigingsjaar met hopelijk héél véél zon!!!
Gerrit Kroon

Recreatiecommissie
Kerstklaverjassen 2011
Zo de kop is er af, na eerst 2 zaterdagen ingedraaid te hebben was het de beurt aan Sandra en Co
Hermans.
Wij hopen dan ook dat wij de leden in groten getale mogen ontvangen in onze kantine het Mega-punt.
Het is vooral de bedoeling dat de nieuwe leden er zich snel thuis zullen gaan voelen en met raad en
daad door onze vaste kern worden opgevangen.
Wij, Fijtje en Jaap Wesdorp zullen er alles aan doen om de loop er weer in te krijgen en gelukkig
hoeven wij dat niet alleen te doen.
Gaarne willen wij ons team aan u voor stellen.
Co en Gerda Hermans- Rietje Bakker- Miranda Ridder- Chris en Sandra van den Heuvel- Simone
Hogenhout en haar Moeder Marijke Hogenhout en Peter v Thiel met zijn vriendin.

Zaterdag 17 december 2011 hebben wij de kerstklaverjasavond gehouden.
Wij, Gerda-Co, Fijtje en Jaap hadden ondanks dat het kort dag was, toch snel wat prijzen ingekocht.
Er hadden zich toch nog 20 personen ingeschreven en we konden met 5 tafels gaan Klaverjassen.
Met wat toeschouwers en 20 spelers was het een gezellige avond, de bediening was
goed verzorgd.
e

1 prijs ging naar Bernd Ritter+ de marseprijs. Met 5109 punten
e
2 prijs was voor Reina Silleman met 5070 punten
e
3 prijs met het zelfde aantal punten Co Hermans en Sandra van den Heuvel met 4958
punten.
e
5 prijs was voor Fijtje Wesdorp met 4858 punten.
e
6 prijs zonder het zelf te geloven Gerrit Bakker met 4832 punten.
e
7 plaats kwam Joop Groenewold met 4828 punten.
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De poedelprijs was voor Reinie Silleman en mocht haar verdriet verdrinken met een fles wijn met 3666
punten.
Daarna hadden wij nog een verloting, dus de mensen die niet in de prijzen waren gevallen maakten in
ieder geval nog een kans met de loterij.
Zo was iedereen toch tevreden, en konden met veel plezier terug kijken op deze avond.
Met dank namens Co- Gerda- Rietje- Chris en Sandra van den Heuvel- Jaap en Fijtje.
Wij allen, hopen dat er met Pasen ook weer zo’n grote opkomst is.
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Nieuwjaars receptie 2012

Zondag 08-01-2012 was voor de vereniging een geweldige dag, en voor ons recreatiecommissie een
geweldige duw in onze rug, wat hebben wij genoten.
Zoveel leden in ons clubhuis, het was geweldig, ik denk dat er wel meer dan 100 leden elkaar de
beste wensen hebben gedaan, en gezellig met elkaar een paar uurtjes hebben doorgebracht.
Ik kan en mag de conclusie trekken dat het voor ons allen een leuke en fijne dag is geweest.
De salades waren weer uitstekend verzorgd door Hans Hodde, en dat dit een beetje krap was
daarvoor mijn excuses, ik kon niet inschatten dat er zo’n grootte getale aan leden op deze dag
aanwezig zouden zijn.(geweldig).
Gelukkig hadden wij genoeg zelf gemaakte soep.
De heerlijke pittige tomaten soep was gemaakt door Ronald Pronk en de snert door Miranda
Ridder/Wesdorp en ook die viel goed in de smaak, daarvoor onze hartelijke dank.
Ik heb een hoop nieuwe gezichten gezien, maar helaas door de drukte geen kennis met deze nieuwe
leden kunnen maken, ik hoop dit in het nieuwe jaar goed te maken.
Dus wij hopen u allen veel in ons clubhuis te mogen begroeten.
De bediening was weer goed verzorgd, Co en Gerda Hermans- Chris en Sandra van den HeuvelRietje Bakker- Fijtje en Jaap Wesdorp.
Ik mag toch wel stiekem vermelde dat vooral onze jonge medewerkers Chris en Sandra zich er
helemaal in hebben gestort, wat hebben zij hard gewerkt (geweldig).
Namens de medewerkers wens ik u allen een heel fijn en een geweldig mooi vaar seizoen toe en tot
ziens in onze kantine.
Jaap Wesdorp
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Beste Leden,
Op 12 mei 2012 bestaat de WVW 35 jaar !!!
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is besloten dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan.
De feestcommissie wil dit in stijl met de leden vieren op ZATERDAG 12 MEI 2012.
Echter organisatorisch is het voor ons van essentieel belang dat wij vooraf weten hoeveel personen er
meegaan tijdens deze feestmiddag/avond.
Wat staat er op het programma;
Het partyschip “de Hydrograaf” meert om 15:30 uur af tegenover de WVW. Om 16:00 uur
gaan de trossen los en wordt er 7 uur gevaren (route nog nader te bepalen) om omstreeks 23:00 uur
meren we weer af bij de jachthaven. De dag/avond is inclusief diner en (live) muziek, u ontvangt
tevens een aantal consumptiebonnen.
Wij garanderen u een onvergetelijke middag/avond.
Belangrijk is dat wij voor 15 maart 2012 willen weten wie er mee gaat, en nog belangrijker is dat
aanmeldingen na 15 maart niet meer ingewilligd kunnen worden.
Let op : Per ligplaats in de haven zijn er 2 entreebewijzen beschikbaar
Omdat deze middag/avond veel kosten met zich meebrengen is het voor de commissie van essentieel
belang dat alle aangemelde leden ook daadwerkelijk komen, daarom is besloten om bij afmelding na 1
april €25,00 per persoon in rekening te moeten brengen.
Hoe kunt u zich aanmelden :
- Via de mail: hc.admin@watersportverenigingweesp.nl (Danny Mulder)
- Via invulstrook onderaan volgende pagina (in rode brievenbus bij de haven
deponeren)
- In de kantine van Watersport Vereniging Weesp
De feestcommissie hoopt op een grote opkomst en een geslaagde avond.
Met feestelijke groet,
Douwe de Jong
Remco Homan
Marco Voogt
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inschrijfformulier voor het 35 jarig bestaan van de Watersport Vereniging Weesp
Datum : 12 mei 2012

Aanvang : 15:30 uur (op de haven)

Naam lid : ………………………………………………….
Boxnummer haven : ……………

Telefoonnr. (vast) : ……………………………
Telefoonnr. (mobiel) : ………………………...

Email : ………………………………………. Aantal Personen (max. 2) ………..

Let op : bij annulering na 1 april zal € 25,00 per persoon in rekening gebracht
moeten worden.

----------------------------------------------------------knip----------------------------------------------------------Paasklaverjassen
op goede vrijdag 6 april 2012 aanvang om 20.00 uur
laatste inschrijfdatum 31 maart a.s.
inschrijfgeld 3,50 euro
briefjes in de rode brievenbus
of per email fijtje50@planet.nl/ en/of telefonisch 0294-263298

----------------------------------------------------------knip-----------------------------------------------------------

□ Ja, ik kom op 6 april 2012 in het Megapunt om 20.00 uur Paas klaverjassen (rode brievenbus
deponeren)
Naam + boxnummer………………………………………………………………………..…
Telefoonnummer……………………………………………………………………………..
E-mail………………………………………………………………………………………..
Aantal personen……

Nieuwsbrief februari 2012

9

WVW Telefoon 0294-417366
E-mail:info@watersportverenigingweesp.nl

