Van de voorzitter
Op 13 april en 4 mei j.l. is het merendeel van de boten, welke gestald werden op de Kaai, weer te water
gelaten (gelukkig) zonder incidenten.
De eerste lichting bootbezitters hebben reeds kunnen genieten van het prachtige paasweekend met
aangename temperaturen.
Op de tweede dag van de tewaterlating afgelopen 4 mei was het fris weer met af en toe een hagelbui.
Wat wel opviel tijdens deze dag was dat een aantal booteigenaren niet tijdig aanwezig waren wat enig
oponthoud veroorzaakte in de planning van de tewaterlating. Het is immers de bedoeling dat
booteigenaren welke gepland staan te water te gaan om 8.00 uur aanwezig dienen te zijn om te
assisteren bij de werkzaamheden gedurende de dag.
Van de havenmeester vernam ik dat het reeds storm loopt voor zwerfplekken waarvoor indien het
uitkomt een passende tijdelijke ligplaats gezocht zal worden (aanvragen via de havenmeester).
Verder wens ik alle leden hierbij alvast een fijn en behouden vaarseizoen toe zonder averij of andere
belemmeringen.
Bart

Dankbetuiging
Bij deze willen we iedereen hartelijk bedanken voor alle belangstelling, kaarten, brieven en uw aanwezigheid,
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader ,schoonvader en opa:
Ton Visscher
Dit is voor ons een grote steun geweest.
Waarvoor onze oprechte dank.
Familie Visscher

Uit de bestuursvergadering
Nieuwe leden

Opgezegd

Financiën
De betalingen voor de contributie 2019 en bijdrage aan het verbond zijn voor 90 % binnen en verwerkt. Na de
verstreken einddatum moesten 80 leden hun contributie nog betalen. Soms is een factuur kwijtgeraakt, of niet
ontvangen. Vervelend. Na een herinneringsmail en belronde blijkt soms dat de gegevens die wij van leden hebben
niet kloppen, waardoor leden lastig te bereiken zijn. Geeft u dus vooral tijdig wijzigingen aan ons door.
Inmiddels zijn de facturen voor de zomerberging ook bezorgd en stromen de eerste betalingen binnen. Het
vermelden van uw factuurnummer is voor de verwerking noodzakelijk; het scheelt de penningmeester veel tijd
wanneer dit factuurnummer bij de betaling vermeld wordt.
Legionella
Voor aanpassingen aan het watersysteem zijn 12 palen besteld. Deze worden geplaatst zodra ze beschikbaar zijn.
De werkzaamheden staan voor 2019 gepland.

Havenzaken
Toegangssysteem:
Het toegangssysteem is inmiddels vervangen en leden werden reeds
eerder geïnformeerd dat de oude sleutels omgewisseld konden worden
voor een nieuwe “druppel”, welke toegang verschaft tot de locatie
jachthaven en de Kaai.
Voor het omruilen van sleutels bij de havenmeester verzoeken wij u tevens, in verband met onze administratie, uw
lidmaatschapsnummer door te geven.
Wachtlijsten leden:
Reeds eerder informeerden wij de leden omtrent onderstaande informatie voor wat betreft de wachtlijsten.
Zoals bekend hebben wij voor elke categorie ligplaatsen een wachtlijst waarbij leden volgens datum en jaar van
inschrijving een ligplaats toegewezen krijgen zodra er een plaats in de desbetreffende categorie vrijkomt.
Aangezien het regelmatig voorkomt dat leden die hiervoor in aanmerking komen, aangaven de toegewezen
ligplaats (nog) niet te nemen om diverse redenen, zouden wij u willen vragen contact op te nemen met A. de
Keizer indien u wel gebeld wilt worden voor een vrijgekomen ligplaats.
Zodra dit bekend is bij ons kunnen de juiste mensen benaderd worden en voorkomt dit verwarring over
vrijgekomen plaatsen.
Technische Commissie
Tijdens de Kaaidagen is het Kombuisje met goedkeuring van de leden “getest” en als vereniging mogen we trots
zijn op de nieuwe accomodatie met dank aan alle vrijwilligers die hieraan meegewerkt hebben.
De bar en roosters zijn inmiddels geplaatst en verder zal er nog nagedacht worden over het afdichten van de
gasleiding en of een eventuele fietsenstalling.

Baggerfestival (obstaclerun) 29 juni 2019
Zoals reeds in de media bekend gemaakt is zal tijdens het baggerfestival ook een obstaclerun gaan plaatsvinden op
29 juni. Op verzoek van het baggercomité zijn wij gevraagd om onze medewerking te verlenen aangezien een
gedeelte van het parcours door de haven zal gaan plaatsvinden.
Deelnemers zullen bij van Vliet te water gaan en via een hindernis
tussen steiger H en I naar de kant zwemmen (ligplaats 13/14) via
onze steiger. Via ligplaats 1/2 zullen ze de langs de ark de haven
verlaten.
Let op: Bovenstaande houdt in dat wij een viertal boten op steiger
N tijdelijk voor dit evenement moeten verleggen en dat leden
rekening moeten houden met het feit dat er tijdens dit
evenement niet uitgevaren kan worden!!!

Na afloop van de obstaclerun zullen de hindernissen opgeruimd worden door de organisatie en verwacht men na
17.00 uur de haven weer vrij te hebben zodat leden eventueel kunnen uitvaren.
Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking

Van de havenmeester
15 april 2019 begin vaarseizoen. Wat was het druk!
Allereerst was men er om de sleutel om te ruilen voor een
"druppel". Tot nu toe zijn er zo’n 300 druppels uitgegeven. Heb je
nog een sleutel? Kom hem dan bij mij omruilen of inleveren. Tussen
19.00 uur en 20.00 uur ben ik op de Ark aanwezig. Ook ligt hier de wachtlijst ter inzage en kunnen er vragen over
de wachtlijst gesteld worden
Leden die van de zomer gebruik willen maken van een zwerfplek kwamen zich aanmelden. 39 zwervers hebben
zich in geschreven voor een zwerfplek (hier komen er nog wel meer bij)
Het was mooi weer: dus weer diverse nieuwe leden ingeschreven. En natuurlijk gasten die in onze mooie haven
wilden verblijven; inmiddels zijn dat er al 22 geweest.
Eind juni is het Baggerfestival. Er hebben al gasten gebeld of zij konden reserveren, maar dat gaat niet. Als er veel
gasten komen zal er "gestapeld" moeten worden. Om overlast te voorkomen zou ik graag willen weten wie blijven
liggen of weggaan dat weekend.
Nu nog een verzoek. Als men bij mij iets moet betalen b.v. vlagje, knippen en scheren, zwerfgeld enz. graag gepast
betalen.
Ineke

Van de activiteitencommissie
De jaarlijkse BBQ in het eerste weekend van april is wederom weer een succes geweest.
50 personen hebben weer naar hartenlust kunnen genieten van diverse soorten vlees,
salades, fruit, sauzen brood drankjes enz. Dat de jaarlijkse BBQ achter de rug is
betekent automatisch dat het activiteiten seizoen even op z'n gat ligt en dat het vaarseizoen weer in volle gang is.
Achter de schermen zijn wij uiteraard al het een en ander aan het voorbereiden voor komend seizoen; ons 75-jarig
jubileum nadert en hiervoor zijn de voorbereidingen in volle gang.
Ook hebben we weer vernomen dat de sint langs wil komen. De oudejaarsborrel dit afgelopen jaar in een
nieuwjasje is gestoken is wat ons betreft voor herhaling vatbaar. Verder wordt er gedacht over een bierproeverij
en iets met vis voor komend seizoen.
Kortom de activiteiten commissie zal niet stil gaan zitten in de zomer.
Wij willen via deze weg alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet tijdens de activiteiten en uiteraard ook de leden
die deelnemen aan de leuke activiteiten.
Het bestuur bedanken wij graag voor het financieel mogelijk maken van diverse zaken.
Met vriendelijke groet,
Martijn en Natascha Honders

Van de (web)redactie
In de vorige nieuwsbrief moedigden wij leden aan een stukje te schrijven
voor de nieuwsbrief. Het vaarseizoen is inmiddels begonnen en wellicht
zijn er leden die hun belevenissen willen delen in de nieuwbrief. Denk aan
mooie plekken die u bezocht heeft (met foto) een bijzondere ervaring,
aanraders om naar toe te gaan. Kortom…. Voel u vrij om een bijdrage te
leveren.
Uw stukje kunt u indienen bij de redactie (Marjolijn Boer) adres zie website
of door te mailen naar marjolijnboer@planet.nl
Inleverdata voor de nieuwsbrief zijn:
September 2019 zaterdag 17 augustus
November 2019 zaterdag 2 november

Contacten met het watersportverbond, VNM KNMC en de BBF
Onderstaand een stukje omtrent verplichte zuiveringsinstallatie voor pleziervaartuigen

.

Meevaarweekend 15 en 16 juni
Onderstaande berichtgeving is wellicht een leuk idee om mensen te enthousiasmeren voor de watersport en of
mensen die het om een of andere manier verdienen een leuke dag te hebben
Het sporten en recreëren op het water is voor iedereen, maar helaas vindt een groot deel van de Nederlandse
bevolking nog geen toegang tot het water. Daarom nemen watersporters, watersportbedrijven en
watersportverenigingen door heel Nederland iemand voor de eerste keer mee het water op tijdens:

HET MEEVAARWEEKEND OP 15 &16 JUNI 2019
Laat jij ook iemand genieten?
De drempel om te watersporten lijkt te hoog voor mensen die nog nooit met het water in aanraking zijn geweest.
Hierdoor lopen veel mensen de ontspanning die het water te bieden heeft mis. Tijdens het Meevaarweekend
kunnen zij kennismaken met watersport en waterrecreatie. Bovendien is het een leuke dag uit voor jong en oud.
Vol beweging en sociale aangelegenheden. Door heel Nederland zijn dit weekend leuke dingen op en aan het
water te doen. Jij neemt toch ook iemand mee?

