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Colofon
Watersport Vereniging Weesp
Aquamarin 116
1382 KN Weesp
TELEFOON:
06-38397883
E-MAIL:
info@watersportverenigingweesp.nl

Bestuur
Voorzitter:
Hans Hulsman
voorzitter@watersportverenigingweesp.nl
Penningmeester:
Wim Blankenstijn
penningmeester@watersportverenigingweesp.nl
Secretaris:
Bram Troost
secretaris@watersportverenigingweesp.nl
Havenmeester:
Gerrit Kroon
havenmeester@watersportverenigingweesp.nl
Evenementen commissaris:
Marcia Voogt
evenementen@watersportverenigingweesp.nl

Redactie:
René Weber
redactie@watersportverenigingweesp.nl

Bezoek onze website!
Ga naar:
www.watersportverenigingweesp.nl
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De voorzitter aan het woord
Beste mensen,
Even een klein verhaaltje van mij om u wat te vertellen over de
bestuurswisselingen.
Dit jaar hebben Tom Attevelt en Danny Mulder aangegeven te willen
stoppen met hun bestuursfunctie. Daarom zijn we snel op zoek gegaan
naar nieuwe mensen. En die hebben we gevonden. Bram Troost is bereid
de secretaris te worden. Marcia Voogt wil bestuurslid worden om te
zorgen voor de inbreng vanuit de recreatiecommissie.
Daar zijn wij blij mee.
Voorzitter
“De vereniging loopt
zoals die zou moeten
lopen.”

Op de komende jaarvergadering zijn er dus drie kandidaten verkiesbaar
als bestuurslid. Wim Blankenstijn (nu al penningmeester a.i.), Bram Troost
en Marcia Voogt. Er komt dus géén nieuwe functie “havencommissaris
admin”. Het werk van de havencommissie is inmiddels goed gestroomlijnd
en Gerrit Kroon kan dit uitstekend alleen af. Om de secretaristaken goed
door te laten lopen is Bram Troost meteen al in functie getreden als
secretaris ad interim.
Verder zijn er twee nieuwe vrijwilligers. Er is een nieuwe redacteur voor de
nieuwsbrief: René Weber. En, ter ondersteuning van het bestuur, doet
vanaf heden het nieuwe lid Melchior Brandt Corstius het computerbeheer:
de PC’s, de printer, email-beheer, technisch website-beheer, WiFi, etc.
Kortom we hebben hulp van alle kanten. De vereniging loopt zoals die zou
moeten lopen.
Dank aan allen en ga zo door!
Hans Hulsman.
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Afscheid HC-admin
Beste leden,
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan! Hier een korte toelichting op
het beëindigen van mijn functie als HC-Admin binnen het bestuur.
Ik heb de laatste tijd ontzettend veel nagedacht en wat punten voor mijzelf
op een rijtje gezet. Als ik terugkijk naar het afgelopen jaar en nabije
toekomst, gezien mijn gezondheid en privé situatie, ben ik tot de conclusie
gekomen mijn functie binnen het bestuur te moeten gaan neerleggen.
Ik heb veel moeite gehad met het nemen van dit besluit, het gaat mij
serieus aan het hart, ik kijk terug op 3 mooie jaren waar ik veel mooie
ideeën en ontwikkelingen voorbij heb zien komen. Ik kan terugkijken op
een zéér leuke- en leerzame tijd!
Het vertrek uit het bestuur betekend niet een vertrek uit onze schitterende
jachthaven, via deze weg wil ik alle leden en in het bijzonder het bestuur
bedanken voor de fijne samenwerking. Ik wens jullie als bestuur heel veel
succes in de nabije toekomst of wel “Recht zo die gaat!” aldus een
bekende uitspraak van onze voorzitter Hans Hulsman!
Tot snel!
Groetjes,
Danny Mulder (HC-Admin)

Danny Mulder
“Ik heb veel moeite
gehad met het nemen
van dit besluit.”
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Nog een laatste woord
Beste leden,
Bij deze maak ik graag gebruik van de tekst van voorgaande schrijver, ook
voor mij is de tijd aangebroken om te gaan, of te wel te stoppen!

Evelien Mulder
“Deze nieuwsbrief en
convocatie is mijn laatste
druk.”

Deze nieuwsbrief en convocatie 2013 is mijn laatste druk en is tot stand
gekomen door samenwerking met dhr. René Weber de nieuwe redacteur
van WVW. René had zich vrijwel direct aangemeld als nieuwe redacteur
bij het bestuur, nadat ik te kennen had gegeven de
redactiewerkzaamheden
te willen beëindigen.
René, ik wens jou bij deze ontzettend veel schrijfplezier toe en kijk nu al
uit naar jouw eerst volgende nieuwsbrief!!
Succes!
Groetjes Evelien Mulder

Even voorstellen, nieuwe redacteur
Beste leden en lezers,
Nu Evelien ons gaat verlaten als redactrice heb ik gemeend “het stokje
over te moeten nemen”, om in estafette termen te spreken.
Wij, dat wil zeggen Janny en ik, liggen met ons sloepje vanaf 2009 bij de
watersport vereniging in de haven en dat bevalt ons uitstekend.

“De Huckleberry op z’n
plek in de WVW haven.”

De vereniging kan alleen bestaan doormiddel van de inzet van vrijwilligers
en da´s mooi maar klussen is niet mijn ding dankzij de twee linkerhanden
die ik bezit. Daarom heb ik mij opgegeven om Evelien te vervangen en de
nieuwsbrief te gaan verzorgen. Doe je toch wat goeds. Voor mij een
spannende periode gezien het feit dat ik geen enkel idee heb hoe zoiets in
z´n werk gaat.
Laten we er het beste van hopen, ik zal in ieder geval mijn best doen er
een mooie nieuwsbrief van te maken.
Evelien ik wil jou bedanken voor de hulp en steun bij het maken van mijn
eerste nieuwsbrief en wens jou veel geluk en gezondheid toe.
René Weber
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Dankwoord
Het dagelijks bestuur wil graag op deze wijze een dankwoord uitspreken
voor de twee bestuursleden die ons gaan verlaten.
Tom Attevelt en Danny Mulder
Tom en Danny hebben zich menig jaar gemotiveerd en met volle overgave
ingezet voor onze vereniging waar wij zeer dankbaar voor zijn. Wij zullen
de positieve en opgewekte bijdrage van beiden zeker gaan missen.
Tom en Danny
Bedankt voor jullie bijdrage!

Afscheid nemen doet altijd pijn want ook onze redactrice,
Evelien Mulder
gaat ons verlaten. Zij heeft zich in de afgelopen periode met hart en ziel
ingezet om de nieuwsbrief op tijd bij u op de mat te laten verschijnen.
Evelien
Je bent een fantastische redactrice voor ons geweest!
Het spreekt voor zich dat Evelien, Tom en Danny altijd welkom zijn in onze
mooie haven en niet te vergeten het Megapunt voor een drankje.
Bestuur Watersport Vereniging Weesp.

Bedankt en
Tot ziens!

Bestuur WVW
“We zullen Evelien, Tom
en Danny missen.”
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Oktoberfest
Op 12 oktober jongstleden hebben wij het oktoberfest (sluitingsfeest
vaarseizoen) op de haven gehouden, helaas heb ik zelf niet veel kunnen
doen omdat ik nog aan het revalideren ben.
Het sluitingsfeest was ook dit keer weer tot in de puntjes verzorgd door de
jeugd, wij zijn hier dan ook ontzettend blij mee, uiteindelijk is het ook
tenslotte onze toekomst.

“Het sluitingsfeest was
ook dit keer tot in de
puntjes verzorgd door de
jeugd.”

Marcia, heeft gezorgd voor de aankleding van onze kantine en gekozen
voor de WVW kleuren blauw/wit, het zag er allemaal vrolijk en op en top uit,
hartelijk dank hiervoor! Miranda heeft de heerlijke salades verzorgd met
o.a. medewerking van leden en zo werd het weer een gezellige boel in de
kantine.
De tenten werden weer opgezet door onze sterke mannen, gelukkig waren
de weergoden ons goed gestemd en was het droog.
Het thema dit jaar was bierfeest en daar horen uiteraard goed gevulde
bierpullen bij. De muziek werd zoals gewoonlijk weer verzorgd door ons
eigen DJ Remco, de gezellige Egerlander muziek klonk met veel geschal
over de haven. Zowel de Duitse Bratwurst mit Sauerkraut, als de heerlijk
Kartoffelsalat en broodjes smaakte goed en werd met liefde door vele
genuttigd. In de tent stond een lange formatie van tafels opgesteld, door de
terrasverwarming was het hier goed vertoeven tot in de late uurtjes, het
was een gezellige boel.

“Het kwam die dag met
bakken uit de lucht
vallen.”

Helaas, zoals altijd moet de volgende dag ook alles weer opgeruimd
worden, de weergoden iets minder goed gestemd, het kwam die dag met
bakken uit de lucht vallen, conclusie de tenten moesten blijven staan!
Hoewel; soms lost het probleem zich vanzelf op, zo ook in dit geval, door
de hevige wind werd de tent van Remco gewoon de lucht in geblazen, er
om lachen, dat konden we niet echt! Door spanbanden over de grote tent
heen te trekken hebben wij deze gelukkig nog op tijd kunnen redden.
Toch laten wij ons niet kisten door het weer! Mensen volgend jaar gewoon
weer!!!
Hopelijk allemaal tot zaterdag 21 december dan hebben wij vanaf 19.30 uur
weer Kerstklaverjassen!
Fijtje van recreatie.
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Havenmeester der derde klasse wordt niet
bevorderd: Waarom niet?
Al een aantal jaren verlichten wij, een paar vrijwilligers, als Co er niet is de
havenmeester met z’n taak door als assistent te fungeren.
Gerrit nr. 1, Co nr. 2, en een paar anderen nr. 3
We hebben dan de benaming als assistent hulphavenmeester der derde
klasse. Maar als je hoger op wil (tweede klasse) moet je wel bijzonder je
best doen, en dat doen we ook.
Tijdens mijn dienst als hulp havenmeester kwam in de namiddag een
telefoontje van de voorzitter met de vraag: Is m’n box leeg, want morgen
kom ik terug!
Uitgerekend lag er in zijn box en in die van de buurman een boot die voor
twee dagen had geboekt.
Ja, jammer Hans dan moet je eerder bellen en nu een andere plaats
accepteren of nog een nachtje weg blijven!
Uiteraard kwam er nogal wat kritiek want Hans is niet de gemakkelijkste
man bij WVW. Ik heb hem de kopsteiger C aangeboden.
Maar nu blijkt dat ik de bevordering naar assistent havenmeester der
tweede klasse wel op m’n buik kan schrijven. Wellicht zijn er leden die nog
een goed woordje voor me kunnen doen want je blijft steeds in dezelfde
loonklasse steken.
Een assistent havenmeester der derde klasse,
Ed Masereeuw

“Maar nu blijkt dat ik de
bevordering naar assistent
havenmeester der tweede
klasse wel op mijn buik
kan schrijven.”
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Kerst klaverjasavond
Zaterdag 21 december 2013 opent het Megapunt vanaf 19.30 uur haar
deuren voor de deelnemers van de kerst klaverjas.
U wilt graag meedoen? Schrijf u dan snel in.
Inschrijven is mogelijk t/m 13 december 2013
Het inschrijfgeld bedraagt € 3,50 per deelnemer.
Inschrijven voor de kerst klaverjas kan als volgt:
1.

Aanmeldformulier volledig invullen en deponeren in de rode
brievenbus bij het havenkantoor van WVW.

2.

Per e-mail, vermeld:

naam en boxnummer
telefoonnummer
e-mail adres
aantal deelnemers

“Aanmelden is mogelijk
t/m 13 december 2013.”.

Stuur de gegevens naar:
evenementen@watersportverenigingweesp.nl
3.

Telefonisch:

0294-263298

Aanmeldformulier
(in rode brievenbus deponeren)

Ja, ik kom op zaterdag 21 december 2013 in het Megapunt
vanaf 19.30 uur Kerst-klaverjassen.
Naam en boxnummer: …………………………………………………………
Telefoonnummer:

………………………………………………………...

E-mail adres:

………………………………………………………...

Aantal deelnemers:

………………………………………………………...

“I´m a winner.”
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Nieuwe secretaris
Even voorstellen: Bram Troost, secretaris a.i.
Twee weken geleden werd ik door Hans en Gerrit aangesproken met de
vraag: Wil je ons helpen om de rol van secretaris a.i. in te vullen in het
huidige bestuur. Ach…. Soms maak je een snelle keuze, dus ongeveer 23
seconden later zei ik, “JA ik wil” .

Bram Troost
“Als het echt stevig gaat
vriezen dan gaan we
voorzichtig denken over
antivries.”

Met veel enthousiasme begonnen en zoals het er nu uit ziet is het een
ontzettend leuke klus om de komende periode in te gaan vullen. Een leuk
bestuur, dus dat is ook al helemaal goed.
Wij liggen sinds een stevig jaar in deze haven met een onze sloep, een
Jan-van-Gent met de naam Kramer Hamming. Het is een stevige sloep
waar we heel veel mee varen (gemiddeld zo’n 250 a 300 vaaruren per
jaar). Ons vaargebied is niet alleen de nabije omgeving, want een “rondje
Noordzee” , een tocht over de Wadden en met stevig weer het IJsselmeer
op is iets dat met regelmaat gebeurd. En we proberen zo lang mogelijk te
genieten van het vaarseizoen dus blijven we de winter lekker in de haven
liggen.
Als het echt heel stevig gaat vriezen (minimaal 3 dagen, 24 uur per dag
onder de -4 graden” dan gaan we voorzichtig denken over antivries.
Kortom…we zijn enthousiast en proberen er alles uit te halen wat er in zit.
Bram Troost.

m
WeAlkao
n
boord
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Nieuwsbrief vernieuwd
Zoals u heeft kunnen merken ziet de nieuwsbrief er totaal anders.
Met de hulp van de vertrekkende radactrice Evelien Mulder heb ik er een
nieuw uiterlijk aangegeven die er fris en opgewekt uit ziet.
Mijn bedoeling is de nieuwsbrief met z’n tijd te laten meegaan en digitaal
te versturen waarbij kosten worden bespaard en het milieu wordt ontzien,
toch niet onbelangrijk. Voor diegene die niet in het bezit is van een
computer blijft de nieuwsbrief op papier bestaan. Verder ligt in mijn
bedoeling de nieuwsbrief te koppelen aan de website zodat deze is te
downloaden en ook op een mobiele telefoon, laptop en tablet te lezen is.
De nieuwsbrief zal minimaal 3 maal per jaar verschijnen met een streven
naar 4 maal of misschien wel meer per jaar.
U kunt daar ook een deelnemer in zijn.
Te denken valt aan o.a.:
• Vaste rubrieken zoals bijv.:
- vragen van leden, beantwoordt door leden
- koken aan boord en thuis
- praktische tips voor onderhoud aan boot en motor
- een bezienswaardigheid die je niet mag missen
- uitgelicht, vaarregels en/of personen
• Adverteren voor:
- leden
- ondernemers
- horeca
• Ingezonden stukjes van leden:
- avontuurlijke en mooie tochten maar ook tochten die je liever wil
vergeten omdat het schaamrood je op de wangen staat.
Mogelijkheden genoeg dus. Iedereen is vrij zijn/haar wensen door te
geven om op die wijze een leuk en vooral een informatieve nieuwsbrief tot
stand te laten komen die je graag meeneemt aan boord.
Laat wat van u horen en e-mail uw wensen of schrijf een briefje!
Ik ben benieuwd hoeveel reacties er binnen gaan komen.
René Weber

“Kosten worden bespaard
en het milieu wordt
ontzien.”
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Nieuwjaarsreceptie

Wij nodigen u graag uit om onder het genot van een hapje en drankje
terug te blikken op het afgelopen jaar en gezamenlijk het glas te heffen op
het nieuwe jaar.
Daarom nodigen wij u uit voor een gezellige Nieuwjaarsborrel.
“Nieuwjaarsborrel en de
bijbehorende oliebollen
voor alle leden, u komt
toch ook?”

Zaterdag 4 januari 2014 in het Megapunt.
Vanaf 16.00 uur staat de deur voor u open.
Wij hopen u op bovenstaande datum te mogen ontmoeten en wensen u
alvast een sfeervolle kerst en een goede jaarwisseling toe.

