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In memoriam
Tot ons grote verdriet hebben wij de
afgelopen maanden afscheid moeten
nemen van een aantal iconen van onze
vereniging.
In juli is Henk van de Haven overleden,
Henk heeft zich vele jaren onze
havenmeester geweest. Toen hij
noodgedwongen door ziekte deze functie
moest afbouwen, bleef hij trouwe
bezoeker van het koffiehok.
In augustus overleed Daaf van Rossen.
Daaf heeft meer dan 25 jaar het clubhuis
bestierd. Mede door zijn inzet heeft het
clubhuis altijd een bijdrage kunnen leveren
aan de financiering van een aantal grote
onderhoudsprojecten.
In november is overleden Dolf Molenaar.
Dolf was altijd trouw bezoeker van de
haven, en ook toen fysiek wat minder ging,
bleef hij toch bijna dagelijks met zijn
scootmobiel het koffiehok bezoeken.
Twee weken geleden is Janny van Rossen
overleden. Janny heeft zich samen met
haar man Ger ook vele jaren ingezet voor
de barcommissie en zij zorgden dan ook
voor menige gezellige avond in het
clubhuis.
Deze mensen van het eerste uur hebben
ervoor gezorgd dat de vereniging en de
haven zijn wat het nu is, een fijne goed
onderhouden plek om te zijn, en een
financieel gezonde club.

Zij zullen nog lang in onze gedachten
blijven. Zij zullen voortleven in de mooie
verhalen in ons clubhuis en op de haven.
Wij zullen proberen, wij zijn het hen
immers verplicht, de vereniging en de
haven te laten bloeien.

Van de Voorzitter,
Het jaar loopt bijna ten einde, en dat is
altijd een goed moment om terug te kijken
naar het afgelopen jaar. Het was lastig dat
onze secretaris zijn functie om
gezondheidsreden heeft moeten
neerleggen, zeker omdat het tot nu toe
niet is gelukt een vervanger te vinden. De
overige bestuursleden hebben deze taak
naast hun eigen werkzaamheden erbij
moeten doen. Dit is bij soms best wel een
zware belasting. Het is dus echt zeer
wenselijk dat deze functie het komend jaar
weer wordt ingevuld.
Ik ben erg blij dat we het bestuur hebben
kunnen uitbreiden met iemand met een
technische achtergrond. Ook de
toevoeging van een adviseur met deze
achtergrond werkt voor ons in de prakrijk
heel goed. Ik wil daarom mijn mede
bestuursleden bedanken voor hun (extra)
inzet het afgelopen.
In de jaarplanning staan voor de komende
tijd een aantal punten. Binnenkort zal het
alarm systeem van het clubhuis worden
vervangen. De techniek op dit gebied is de
laatste jaren enorm vooruitgegaan, en is
het mogelijk om deze installatie uit te
breiden met camera`s.
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In het komende jaar zal ook het werkhok
worden opgeknapt. Omdat het dak heel
slecht is, hebben wij besloten dat wij hier
zo snel mogelijk mee moet worden
begonnen. Medio december zullen het dak
en de daklijsten worden vervangen. In de
loop van het komende jaar zullen de
ramen en de kozijnen worden vervangen.
Tot slot willen wij de douche en toilet
ruimte opknappen.
Op dit moment wordt er door een
commissie hard gewerkt aan de
modernisering van onze statuten en
regelementen. Het lastige is dat naast de
regels in het regelement in de loop van de
jaren door de ALV er veel regels zijn
veranderd of bijgevoegd.
Op dit moment is de commissie bezig
deze aanvullingen te verzamelen en ze
samen te voegen tot één geheel. Ons idee
is om naast de statuten en huishoudelijk
regelementen, een haven regelement toe
te voegen. Dit haven regelement moet
steeds worden geactualiseerd, als er in de
ALV een besluit wordt genomen om iets te
veranderen, wordt dit ook in het haven
regelement veranderd. Daardoor is het
beter inzichtelijk wat de regels zijn. Naast
het verzamelen van de regels zal het
bestuur voor een aantal gevallen tijdens
de komende ALV een wijzigingsvoorstel
doen.

Terugkijken……
De viswedstrijd
en de Barbecue
zijn alweer even
geleden, maar
hopelijk is het bij
de bezoekers
een mooie herinnering gebleven. Het weer
was goed en er is tot laat
gefeest….Uiteraard was er de volgende
ochtend voor velen weer het traditionele
ontbijt met daarna de
opruimwerkzaamheden.
De uitslagen van het kaarten in oktober
en november:
28 oktober.
Klaverjassen.
1: Jan Bos met 5678 punten
2: Tineke Brouwer met 5648 punten
Jokeren.
1: Marga Lens met 203 punten
2: Bea Sloos met 264 punten.
25 november.
Klaverjassen.
1: Marijke van Berkum met 5685 punten
2: Lien Uljee met 5104 punten
3:Judith Sinteur met 5008 punten.
Jokeren.
1: Marge Lens met 227 punten.

Vriendelijke groet,
André de Ruiter

Het einde van het jaar nadert. Tijd om
terug, maar ook vooruit te kijken…..
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Sinterklaasfeest 2018.

barendse@gmail.com, Marijke: 0644410693 of bij Bea in de kantine. De
kosten zijn 3,50 per persoon. De loten
voor de drankenmand kosten 1 euro per
stuk.

Nieuwjaarsreceptie 5 januari.

Het Sinterklaasfeest van afgelopen
zaterdag was weer een groot succes,
ondanks dat de goedheiligman zelf helaas
niet aanwezig kon zijn. Gelukkig heeft hij
trouwe knechten die er een heel fijne
middag van hebben gemaakt, samen met
de kinderen, ouders, opa’s, oma’s , broers,
zussen, ooms en tantes. Voor sommigen
was het wel wat spannend, maar de
goedheiligman had samen met zijn pieten
toch maar weer heel veel prachtige
cadeaus voor alle kinderen geregeld. De
bingo die erop volgde was ook een groot
succes. Kortom een fijne dag voor jong en
oud.

U bent natuurlijk ook
van harte uitgenodigd
op de
nieuwjaarsreceptie die
plaats zal vinden op
zaterdag 5 januari
vanaf 16:00 uur. Het
bestuur en de organiserende
evenementen/ en barcommissies hopen
dan samen met u te kunnen proosten op
een mooi 2019 en een prachtig
vaarseizoen.

Website WVL, van harte aanbevolen.
Veel van wat u in deze nieuwsbrief
aantreft, maar niet alles!, kunt u ook op
website lezen (én andersom). Er zijn veel
mooie foto´s en er is uiteraard ook de
evenementenkalender te vinden. Ook kunt
u via de website contact opnemen met de
bestuursleden. Kortom, de website is echt
een bezoekje waard!
www.watersportverenigingwvl.nl

Vooruitkijken…..
Zondag 23 december is er om 14:00 uur
weer het traditionele kerst kaarten.
Opgeven kan bij Carla:
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