Nieuwsbrief D.W.V.

september 2014
Jaargang 3
Nummer 3

Boten op de wal
Zaterdag 18 oktober gaan de boten alweer het water uit. Alleen boten die de wal op gaan mogen
na 25 september naar de winterhaven. Boten die in het water blijven mogen op zijn vroegst 18
oktober naar binnen. We hebben een afspraak gemaakt met de gemeente dat we dit zoveel
mogelijk in groepen doen. Ga dus niet op eigen gelegenheid maar overleg dit in de haven.
11 oktober om 10:00 gaat een groep boten die de wal op gaan gezamenlijk naar de winterhaven.
18 oktober om 10:00 vertrekken de boten die in het water blijven liggen naar de winterhaven.
Extra Steiger Winterhaven
De “nieuwe” steiger in de winterhaven wordt de komende weken voorzien van een nieuw dek.
Nieuwjaarsbijeenkomst
Voor uw eigen veiligheid is het gedurende
de renovatie verboden dit steigerdeel te betreden.

Op zondag 12 januari heten we u van harte Traditiegetrouw vindt dit
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zowel
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als in
de
onze leden aangaande de nieuwe haven. Het
winterhaven verplicht zijn onze vuilnis mee
naar huis te nemen. De bakken die er staan
zijn niet voor ons bestemd.

bestuur zou het op prijsstellen als deze reactie
vermeld zouden worden op het gasten boek van
onze website onder contacten.http://www.dwvdeventer.nl

Aanvragen winterligging
U heeft inmiddels het aanvraagformulier voor de winterligging ontvangen. Stuur dit
formulier z.s.m. retour aan onze secretaris Gerrit Rutgers !
Ingeleverde sleutels
Willen de leden die de afgelopen tijd een sleutel in hebben geleverd bij André Bultink hun IBAN
bankrekeningnummer doorgeven aan de penningmeester. penningmeester@dwvdeventer.nl
Toegangspasjes zomerhaven
Leden die nog geen pas hebben
van de zomerhaven kunnen deze
tegen betaling krijgen bij onze
zomercommissaris André Bultink.

Rondleidingen
We zoeken nog mensen die mee willen helpen met het
geven van rondleidingen in het nieuwe clubgebouw. Het
waterschap ontvangt hier regelmatig groepen bezoekers en
kan hier uw hulp goed bij gebruiken. Als u interesse heeft
kunt u verdere informatie verkrijgen bij het bestuur

Werkbeurten
De werkbeurten zijn weer begonnen. Als u niet kunt dient u zelf voor vervanging te zorgen of te
ruilen met een ander lid. De werkbeurten zijn allemaal gepland bij de winterhaven aan de
Industrieweg en duren van 8:30 tot 12:30.
Het niet verschijnen op een werkbeurt kost u een boete.

