Nieuwsbrief D.W.V.

Februari 2014
Jaargang 3
Nummer 1

Zomerligging
Afgelopen week zijn de uitnodigingen voor een ligplaats voor de zomerperiode weer de deur uit
gegaan. Stuur deze uitnodiging uiterlijk 15 maart naar onze zomerhaven commissaris André
Bultink
Ledenvergadering
De uitnodigingen voor de algemene ledenvergadering zijn samen met het verslag van de
ledenvergadering van afgelopen jaar verzonden. De toegang tot deze ledenvergadering is alleen
voor leden en niet voor onze gastleden.
De gewijzigde statuten en het huishoudelijk regelement liggen elke zaterdag tot de algemene
ledenvergadering van 10:00 tot 12:00
ter inzage in het Trefpunt.
Nieuwjaarsbijeenkomst

Op zondag 12 januari heten we u van harte Traditiegetrouw vindt dit
plaatsteinwater
onze kantine aan de Industrieweg.
Boten
Clubschip
Zoals
het welkom
er nu uitzietvanaf
zal de 15:00
nieuwe jachthaven
aan de
U bent
uur.
Rembrandtkade niet klaar zijn op het moment dat wij
de boten te water laten. Er is echter toch gekozen om
zoals we dit traditiegetrouw altijd al doen de boten de
derde zaterdag van april weer te water te laten. Noteer
dus alvast 19 april in uw agenda.
Op dit moment zijn we aan het bekijken wat de beste
optie is om onze boten toch een goede en veilige plek
te geven tot de haven aan de Rembrandtkade klaar is.
Zorg er wel voor dat u uw boot in onze winter
accommodatie geheel vaar en schilder klaar maakt. Het
is namelijk niet meer toegestaan om dit in onze
zomerligging te doen.

De bouw van het clubschip is
afgerond en Rijkswaterstaat heeft er
inmiddels een expositieruimte
ingericht voor ruimte voor de rivier.
Om het clubschip helemaal recht in
het water te laten liggen zijn we nog
op zoek naar ballast. Als u dus van
uw oude grindtegels of beton tegels
af wilt kunt u deze na overleg met
onze wintercommisaris Henk
Bultman inleveren aan de
winterligging aan de industrieweg.

Baggerwerkzaamheden Rembrandtkade
Velen van u zullen het ongetwijfeld wel gezien hebben dat er van ons idyllische jachthaven
niets meer over is en dat men daar nu druk aan het baggeren is.

Opening vaarseizoen
Normaal houden de koffiedames op de laatste zaterdag in april het feest “Opening vaarseizoen”. Omdat het
dit jaar samenvalt met de Koningsdag is er door de koffiedames besloten dit jaar het feest niet te houden.
De koffiedames zijn benieuwd wat u vindt van de huidige opzet van het feest en zouden ook graag van u
horen wat er eventueel anders zou kunnen.

Onderhoud boten
Tot onze grote spijt liggen er een aantal boten in onze haven waar al langere tijd geen onderhoud
aan is gepleegd en dit geeft een trieste aanblik. We verzoeken alle leden dan ook om regelmatig
even bij hun schip te gaan kijken en ervoor te zorgen dat deze er in normale staat bij ligt.
Cursus
Onderstaande cursus is ons toegestuurd door de ZMvD. Er zijn nog enkele plaatsen over voor
mensen die dit bij willen wonen. Als je interesse hebt neem dan contact op met Nathalie Hendriks.

