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Van het bestuur 
 
Het bestuur nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering op 31 maart 2023 om 20.00 uur in De 
Lockhorst, Sportlaan 1 in Sliedrecht.  
 
Koffietafel 
De koffietafel in het clubschip is weer in gebruik. Mede door Corona zijn we dit bindend moment 
kwijtgeraakt en we brengen dit graag weer terug! Dus trek in een bakkie koffie of thee met enkele 
leden? De koffie en thee zijn gratis! Tot ziens in het clubschip! 
 
Te waterlating 
Zaterdag 22 april 2023 gaan de boten vanaf De Kaai weer te water. Houd hier dus rekening mee. Denk er 
aan uw boot tijdig gereed te maken.  
 
Ook op die zaterdag willen we u vragen alert te zijn op veiligheid. Tijdens het 
ophellingen droegen we voor het eerst allemaal veiligheidsschoenen. Voor sommigen 
was het even wennen en voor anderen niet meer dan vanzelfsprekend. We zijn blij dat 
we deze veiligheidsstap met elkaar hebben kunnen maken, want ondanks dat we op 
vrijwillige basis in onze vrije tijd met elkaar werkzaamheden verrichten, zit een ongeluk 
in een klein hoekje.  
 
 
 
 

Van de penningmeester 
De facturen voor de contributie zijn verstuurd. De uiterste betaaldatum is 29 maart 2023. Alvast 
bedankt voor tijdig betalen. 
Geen factuur ontvangen? 
Bij het versturen van de facturen gaat het helaas wel eens mis. Check de mailbox en de spambox. Het 
kan ook zijn dat het mailadres in onze administatie niet up to date is. Wijzigingen kunnen doorgegeven 
worden via: 
secretaris@wvsliedrecht.nl 
Vragen en opmerkingen over facturen kunt u stellen via:   
penningmeester.wvsliedrecht@gmail.com 
Of via    0184 424913 of 06 51932924 
 
Bert de Gruijter 
 



 
Van de havenmeester 
Vanaf 15 april 2023 ben ik weer dagelijks op de haven! 
 
Even een paar opfrissers: 
 

• Tussen 19.00 uur en 20.00 uur  ben ik in de ark. Voor die tijd loop ik mijn rondje. 
• Tegenwoordig  hebben we een pinapparaat. 
• Als je een druppel nodig hebt kan je die bij mij op komen halen tussen 19.00 uur en 20.00 uur in 

de ark. 
• Een druppel kost € 22,--. (als je contant betaalt, graag gepast) 
• Ook is er weer de mogelijkheid om je in te schrijven voor een zwerfplek. 

 
Spelregels voor een zwerfplek: 

• Elk jaar opnieuw aanvragen, 
• Op de ark een formulier in vullen met je gegevens en twee telefoonnummers opgeven 
• Netjes de boot op tijd weghalen 

 
Als je met vakantie gaat: 

• boot weghalen  
• Iemand er voor laten zorgen dat de boot verlegd kan worden. Denk er ook aan dat wanneer er 

geen plek in de haven meer is diegene de boot kan verplaatsen uit de haven. (verleden jaar is 
het even mis gegaan) 

 
Ik kan pas zwerfplekken uitdelen als de leden met hun boot voor langere tijd weggaan. Meestal na half 
mei, maar dat kan dit jaar ook anders zijn. 
 
Dit jaar is er weer een Baggerfestival. Mocht je kennissen hebben die willen komen: het is helaas NIET 
mogelijk een ligplek te reserveren. 
 
Ik wens iedereen een goed vaarseizoen en tot 15 april a.s. in de haven. 
 
Ineke Boer 
 
 
 

  



 

 

Van de (web)redactie 
Deze nieuwsbrief is in eerste instantie bedoeld om het reilen en zeilen van de vereniging bij alle leden 
onder de aandacht te brengen. Het bestuur verzorgt een groot deel van de inhoud. Wilt u ook graag iets 
voor het voetlicht brengen? Daar is altijd een mogelijkheid toe. 
 

Uw stukje kunt u indienen bij de redactie (Marjolijn Boer) adres zie website en of doorsturen per E mail 
naar: Marjolijn Boer: boer.marjolijn@gmail.com 

 
Altijd leuk om te kijken wie er op de jachthaven actief is! Of om te kijken of je boot er nog ligt. Gelukkig 
werkt de camera op het gemeentekantoor met zicht op de haven weer. De site 
is https://camera.sliedrecht 

 
Van de activiteitencommissie 
Het begint met een idee…. En wie o wie zouden dit leuk vinden om op te pakken? 
 
We zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om activiteiten te organiseren. Liefst natuurlijk in een 
commissievorm, zodat we weer kunnen gaan bouwen aan een mooi activiteitenaanbod. Heb je hier zin? 
Of wil je het samen met enkele andere leden oppakken? Wil je meer weten over wat het inhoudt? Neem 
gerust contact op met een van de bestuursleden.  
 
Meer informatie, of je direct opgeven kan via: 
secretaris@wvsliedrecht.nl 
 
 
 
                                     

 
 


