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Inleiding
Ook afgelopen jaar zijn er natuurlijk weer
een aantal gebeurtenissen binnen de
vereniging die het verslag halen over het
jaar 2017.
Mocht u in de toekomst zelf een bijdrage
willen leveren aan het jaarverslag, laat het
ons weten.
Het financiële gedeelte zal verzorgd worden
door onze penningmeester en in een apart
verslag aan de orde komen.

Algemeen
Het bestuur heeft in onderstaande
samenstellingen gefunctioneerd en heeft 8
reguliere bestuursvergaderingen en 2 extra
beleidsvergadering gehouden.
Samenstelling bestuur in 2017
Rene Koster
Voorzitter
Leon van Seters
Secretaris
Laura Valkenburg Penningmeester
(tot ALV 2017)
Siem de Haas
Penningmeester
(vanaf ALV 2017)
Dirk van Ettekoven Havencommissie
(tot ALV 2017)
Hein van Dijk
Havencommissie
(vanaf ALV 2017 tot november 2017)
Ton Daalhuizen
Techniek/onderhoud
Ook heeft het bestuur weer deelgenomen
aan een intervisiebijeenkomst met 6
omliggende verenigingen om ideeën en
ervaringen uit te wisselen en actuele
onderwerpen te bespreken.

Start 2017
Tijdens de nieuwjaarsreceptie hebben we
voor het nieuwe jaar onze gelukwensen en
plannen gedeeld en hebben met de vele
aanwezige leden geproost op fantastisch
2017.

Algemene
Ledenvergadering Maart
De opkomst van leden was erg goed te
noemen. Belangrijke onderwerpen waren
o.a.: de financiële verantwoording, de
investeringsaanvragen , het jaarverslag
2017.
De voorzitter vraagt alle leden om
zorgvuldig om te gaan met de machines en
gereedschap van de vereniging.
Helaas heeft onze vereniging steeds meer
moeite om voldoende vrijwilligers te vinden
die beschikbaar zijn om havendienst te
draaien in de Gemeentelijke
Passantenhaven. Dit zal echt een
speerpunt moeten worden als wij garant
willen staan voor continuïteit.
Het bestuur vraag de vergadering in te
stemmen met het investeringsvoorstel
welke na aanleiding van de enquête is
opgesteld door het bestuur en in 2017 en
2018 zal worden uitgevoerd.

Ledenverloop
In de loop van het jaar hebben 13 leden
hun lidmaatschap opgezegd, elk met een
eigen reden. Er zijn 15 nieuwe leden
bijgekomen Het aantal leden blijft hierdoor
rond de 140. Er is nog steeds een kleine
wachtlijst voor ligplaatsen.

Redactie clubblad
De redactie van ons clubblad bestond het
afgelopen jaar wederom uit Anneke van
Oostveen. Het clubblad is drie keer
uitgegeven, waarbij het kerstnummer
helaas na de jaarwisseling is verschenen.
Ron de Lugt is gestart om de relatie met
onze adverteerders weer aan te halen en
nieuwe adverteerders te interesseren. Ook
het bord in de passantenhaven heeft extra
aandacht gehad.

Havencommissie
De havencommissie bestond in 2017 uit
het bestuurslid Dirk van Ettekoven (tot
april) en Hein van Dijk vanaf April tot
November en onze onmisbare
havenmeesters Ad Versluis en Jan
Daalhuizen (tot april) waarna Hans Kok het
stokje van Jan heeft overgenomen en zich
in een zeer korte tijd heeft laten gelden als
een echt talent voor deze rol.
De havencommissie is ook afgelopen jaar,
ondanks een klein hikje, ondersteund door
het bestuurslid Ton Daalhuizen, die voor
het technisch- en elektrisch onderhoud
verantwoordelijk is, en samen droegen zij
zorg voor o.a. het onderhoud en alle
technische zaken aangaande het
haventerrein, de loods en kluscontainer, de
zomer en winter-stallingplaatsen en het inen uit het water halen van de boten.
Uiteraard hadden zij hulp van de
“hijsploeg”, welke onmisbaar is om alles
vlot in en uit het water te krijgen.

Website
Het beheer van de website is in vertrouwde
handen van Hans Hendrich. De website
wordt goed bezocht en de nieuwe structuur
valt in de smaak.
Wist je ook dat leden via de website zelf
hun gegevens kunnen wijzigen, zoals adres
of e-mail adres, en ook alle facturen zijn
inzichtelijk.

Voor vragen, tips of opmerkingen kunt
u een mail sturen naar onze
webmaster.

Website:
webmaster@wsvplettenburg.nl

Barcommissie
Ook de barcommissie heeft een wijziging
ondergaan in 2017.
Hans Knipscheer en Sonja de Jong hebben
hulp gekregen van Cees van der Voort en
er is ook spontaan door een aantal leden
geholpen bij activiteiten. Vanwege de
gezondheid heeft Sonja helaas moeten
besluiten te stoppen en heeft Sjouk Wolf
deze plek invulling gegeven.
De Vereniging de Motorsleepboot heeft bij
ons weer een aantal keer vergaderd.
Verder waren de nieuwjaarsreceptie,
wintermaaltijd, de Paasbrunch en de
mosselmaaltijd druk bezochte
evenementen.
Uiteraard werden er weer twee
bingoavonden en twee kaartavonden
gehouden. Ook de kaartmiddagen op de
woensdag vonden weer plaats onder hoede
van Joop en Ada van Gameren.
Ook hebben we de goedheiligman met zijn
pieten weer ingehaald en er kwam zelf een
hele lieve zwarte piet naar onze kantine
om alle kinderen te verassen met lekkers.

Tot slot
Het was een jaar waarin weer veel gebeurt
is en er altijd weer iemand op stond als het
nodig was. Laten we in 2018 weer veel
plannen maken voor mooie vaartochten en
genieten van gezellig samenzijn op ons
haventerrein.

