
                                       
 
 
                                              Jaarverslag secretaris 2022 

 
Inleiding 
 
in 2022 kwam het bestuur voor een bestuursvergadering onder leiding van onze tijdelijke voorzitter 
Bert Broekhuizen totaal 7 keer bij elkaar . 
Gelukkig zijn de corona maatregelen begin 2022 versoepeld en kort daarna opgeheven. 
Daarvoor hadden wij in 2021 te maken met de Corona verordeningen maar zijn deze gelukkig weer 
van Tafel. 
Voor wat betreft het aantal leden kunnen wij melden dat de vereniging eind 2022 een aantal van 869 
leden telde dit aantal was begin 2022 iets groter. 
Maar helaas hebben er in 2022 een aantal leden hun lidmaatschap opgezegd en waren er ook helaas 
een aantal oud leden bij waar we verdrietig genoeg afscheid van hebben moeten nemen . 
In de nieuwsbrieven welke wij u een aantal keren per jaar doorsturen wordt reeds verslag gedaan 
van activiteiten/werkzaamheden die momenteel voor de vereniging belangrijk zijn. 
 
Locatie Jachthaven  
 
Doordat de Corona regels waren versoepeld kregen we in 2022 weer toegang tot het clubschip en zo 
ook weer op de locatie op de Kaai . 
Voor de toegang tot de locatie op de jachthaven is besloten deze 24/7 gesloten te houden en is dus 
alleen toegankelijk met de magneetsleutel 
De vervanging van de ark op de jachthaven is nog immer een onderwerp van gesprek, en is dit jaar 
door een samengestelde commissie onderzocht en met ons ook besproken. 
Hieruit zijn een aantal aanbiedingen gedaan die nader worden onderzocht en waaruit dan een keuze 
moet worden gemaakt. 
Als Bestuur moet er een keuze worden gemaakt en ook zullen de leden hiervoor ook hun 
goedkeuring moeten afgeven. 
Daarna zal daarop een planning moeten worden gemaakt en tevens een officiële aanvraag bij de 
gemeente worden ingediend. 
 
Locatie de Kaai  
 
Medio April 2022 zijn de boten die op de winterstallingstonden gestald in twee groepen te water 
gegaan en kon er ook weer voor het knippen en scheren weer van de kraan gebruik worden gemaakt. 
Afgelopen jaar waren er voor de winterberging op de Kaai 3 datums gepland waarop de boten weer 
uit het water zijn gehaald en klaar zijn gemaakt voor stalling op de winterberging . 
Onder leiding Van Marcel de Keizer waren er voor deze drie datums drie groepen van vrijwilligers 
benaderd en ingedeeld. 
Onder hun leiding zijn de boten op de juiste plaats gezet, dit is het afgelopen jaar zo gegaan dat wij in 
het vervolg dit zo willen voortzetten. 
 
Activiteiten 
 
Gedurende 2022 zijn er om verschillende redenen ook geen activiteiten georganiseerd . 
Wij hopen dat dit in 2023 niet meer het geval is en dat deze activiteiten als vanouds kunnen 
plaatsvinden. 
 
Verder geen noemenswaardig heden en wenst het bestuur u een mooi vaarseizoen 2023 toe. 
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