Van de voorzitter
Allereerst wens ik alle leden, die niet in de gelegenheid waren op de oudejaarsreceptie aanwezig te zijn,
het allerbeste in goede gezondheid voor 2020! Ook de niet aanwezige vrijwilligers wil ik hierbij alsnog
bedanken voor de inzet van allerlei werkzaamheden of dienstverlening in 2019.Voor het seizoen 2020
hopen wij natuurlijk ook weer op uw steun te kunnen rekenen.
Terugkomend op de oudejaarsreceptie kunnen we constateren dat dit aanslaat bij de leden aangezien er
een goede opkomst was.
Door de natte weersomstandigheden zullen er nog weinig mensen aan de boten, die gestald staan op de
Kaai of in het water liggen gewerkt hebben.
De tewaterlatingen staan gepland voor 18 april en het streven is dit op een dag te bolwerken.
Wij vragen u rekening te houden met deze dag. Tevens vragen wij van u uw boot tijdig klaar te hebben
voor 18 april zodat wij geen belemmeringen of onnodig oponthoud ondervinden tijdens deze Kaaidag.
We verheugen ons nu alweer op de soep en de uitsmijters welke geserveerd worden tijdens deze
“Kaaidag”.
Verder wens ik alle leden alvast een plezierig vaarseizoen 2020 toe!!
Bart

Uit de bestuursvergadering
Algemene ledenvergadering 2020
Hierbij willen wij u informeren dat de algemene ledenvergadering 2020:
Datum:
27 maart 2020
Aanvangstijd: 20.00 uur
Plaats:
“De Bios” aan het dr. Langeveldplein.
Agenda, verslag ledenvergadering 2019 en jaarverslag 2019 vindt u op de website
Algemene zaken
Hierbij willen wij u nogmaals attenderen dat het email adres om de WVS te benaderen
gewijzigd is. Het nieuwe email adres is:
secretaris@wvsliedrecht.nl
Dit nieuwe emailadres is reeds gewijzigd op de website!
Financiën
2019 was financieel gezien een goed jaar. Het resultaat is conform de begroting. Inmiddels is het
jaarverslag besproken in de bestuursvergadering en zal het verslag gepresenteerd worden in de
jaarvergadering.
De facturen voor de winterberging zijn inmiddels allemaal betaald, soms na wat aansporing. Medio
februari worden de nota’s voor de contributie verstuurd. De contributie voor volwassenen zal na
indexering € 28,80 worden. Voor jeugdleden blijft de contributie € 4,55.
Het factureren en het versturen van facturen kost veel tijd en het brengt ongewenst hoge portokosten
met zich mee. We oriënteren ons op een administratie systeem die dit allemaal makkelijker, sneller en
uiteindelijk goedkoper zal maken.
Havenzaken
Alvorens het vaarseizoen 2020 begint, willen wij u toch alvast duidelijk maken dat indien u hinder en/of
overlast ondervindt van zwemmers of jeugdige niet leden dit te melden op onderstaand nummer:
0900-8844 of online: https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen.
Op deze manier worden alle meldingen in kaart gebracht aangezien de politie tot dusver geen
meldingen van overlast ontvangen zou hebben aldus de gemeente.
Legionella
Als WVS hebben wij vooralsnog het legionella beheersplan goed op de rails staan. De nieuwe palen zijn
gereed en zullen te zijner tijd op de steigers geplaatst worden
Dit onderwerp zullen wij blijven benoemen in de nieuwsbrieven aangezien dit een belangrijk onderdeel
is voor uw gezondheid.

Kaaidagen
Ook dit jaar zijn alle ingeschreven boten uit het water gehaald, afgespoten en hebben een plek op het
terrein gekregen.
Wat overigens opviel is dat er minder grote boten gestald staan dan voorheen en er dus nog ruimte over
was op de Kaai.
Om de Kaaidagen goed te laten verlopen is het belangrijk dat de leden welke present geacht worden te
zijn zich uiterlijk om 8.00 uur melden. De geplande werkzaamheden kunnen stagneren bij latere
aanvang en dit kan tot extra werkzaamheden en vertragingen leiden. Dit is natuurlijk niet wenselijk.
Wellicht ten overvloede willen wij u ook nog vragen in verband met veiligheid, indien mogelijk,
werkschoeisel te dragen aangezien er met zwaar materieel en boten gereden wordt!Ook vragen we
leden met jonge kinderen zich bewust te zijn van de gevaren die op de loer liggen; voorkomen is immers
beter dan genezen.
Technische Commissie
Als bestuur zijn wij momenteel bezig het plan van eisen en wensen te inventariseren voor vervanging
van ons huidige clubschip de “Cornelis Korevaar”.
De vervanging staat momenteel in de boeken gepland voor 202o We moeten echter wel een plan
gereed hebben mocht er onverhoopt iets gebeuren met de ark zodat we actie kunnen ondernemen.
Het plan van eisen met betrekking tot de nieuwe ark welke wij vooralsnog opgesteld hebben zijn als
volgt:
• Sanitaire voorziening (douche en toiletruimte)
• Beschikbare klusruimte
• Aparte ruimte voor de havenmeester (ontvangst leden)
• Kleine bar met zitgelegenheid
• Eventueel terras?
• Eventuele kelderruimte met opslag?
Als vereniging zullen we moeten nagaan wat we willen nastreven:
Kiezen we voor een praktische functionele oplossing waarin bovengenoemde eisen verwerkt zijn?
Willen we een duurzame onderhoudsvrije oplossing?
Of kiezen we voor een energievriendelijke ingerichte accommodatie?
Zoals u wellicht zult begrijpen zijn de prijsverschillen bij bovengenoemde 3 opties aanzienlijk.
Aan u als lid zouden wij willen vragen mee te denken omtrent het verwezenlijken van een nieuwe
accommodatie waarbij ook uw mening waardevol is.

Van de activiteitencommissie
Oudejaarsborrel
28 december was er de oudejaarsborrel……en dat hebben we geweten J
Normaal komen er zo’n 50 a 60 mensen maar dit keer meer dan 90! Een groot succes dus en voor
herhaling vatbaar!
Iedereen heeft weer kunnen genieten van een hapje (sommigen een maaltijd) en een drankje in een
goede gezellige sfeer.
Via deze weg willen we namens de activiteiten commissie weer alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor
hun inzet en bijdrage!
Uiteraard willen wij ook alle deelnemers van de verschillende activiteiten bedanken voor jullie
enthousiasme en vertrouwen.
P.s. Mochten er tips en tricks zijn, horen wij deze graag.
Jaarlijkse BBQ in Clubschip
Om alvast in de stemming te komen voor het vaarseizoen is er ook dit jaar weer een BBQ gepland!! En
wel op zaterdag 4 april. Vanaf 17:00 uur zal het clubschip zijn deuren openen en de BBQ’s aangestoken
worden. Deze BBQ zal wederom geheel verzorgd zijn met diverse verse salades en vleessoorten van
slagerij Havermans uit Wagenberg. Deelnemen aan deze geheel verzorgde BBQ kost € 19,50 per
persoon. Kinderen zijn uiteraard ook welkom!! Voor kinderen vanaf 6 jaar bestellen wij een kindermenu
en deze kost € 5,- per kind.
Aanmelden voor deze BBQ kan bij Martijn Honders via 06-20595024 of
via wvsactiviteiten@outlook.com
Let op dat u bij aanmelden per mail altijd binnen enkele dagen een bevestiging terug krijgt, zodat u
zeker bent van uw aanmelding! Aanmelden kan t/m 26 maart. Wij kijken uit naar een geslaagde BBQ
avond, waaraan maximaal 50 personen kunnen deelnemen. VOL=VOL.
Heeft u zich opgegeven en zegt u af na 26 maart zijn wij helaas genoodzaakt alsnog de kosten aan u door
te berekenen.

Van de (Web)redactie
Voor het komende vaarseizoen zijn we op zoek naar anekdotes, waardevolle herinneringen,
reisverslagen, bijzondere foto’s. Deze mogen gemaild worden naar boer.marjolijn@gmail.com
Inleverdata voor de volgende nieuwsbrieven zijn onder voorbehoud:
Zaterdag 14 maart 2020
Zaterdag 16 mei 2020
Zaterdag 22 augustus 2020
Zaterdag 31 oktober 2020

Contacten met het watersportverbond, VNM KNMC en de BBF
Onderstaand informatie ontvangen van het verbond waaruit tevens blijkt dat onze vertegenwoordiger
dhr H.Jansen en 2 mede bestuursleden stoppen per 1 januari en er opvolgers gezocht worden.

Langsdammen en Waal

Varen naar Helmond

Sluis en aanlegplaatsen den Bosch

Linge Rijnvaart

