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Inleiding
Helaas stond het jaar nog in het teken van Covid-19 en werden we ook als
vereniging behoorlijk op de proef gesteld. Vooral het met elkaar beleven van de
watersport en alles daaromheen was niet zoals gehoopt. In dit jaarverslag een
weergave van een aantal gebeurtenissen binnen onze vereniging in 2021.
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 10
bestuursvergaderingen gehouden een reguliere (digitale) ALV een bijzondere ALV
op 11 november die we gelukkig weer in het clubhuis konden organiseren.
Samenstelling bestuur in 2021
Mike Oosterwaal
Leon van Seters
Siem de Haas
Hans Kok
Ton Kraimaat

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Havencommissie
Techniek/onderhoud

Vanaf de bijzondere ALV op 11 november:
Albert Derks
Casper Hanselaar

bestuurslid (algemeen)
bestuurslid (barcommissie)

Start 2021
Wederom geen nieuwjaarsreceptie en geen mogelijkheden om in de kantine
onder het genot van een drankje en hapje elkaar te treffen. Wel gaan alle zaken
achter de schermen door en kijken we uit naar de zomer.

Algemene Leden Vergadering
De ALV was in maart 2021 vanwege de beperkingen fysiek niet mogelijk en er is
gekozen in de weken van 13 t/m 25 april een schriftelijke ALV te organiseren
zodat het boekjaar 2020 toch kon worden afgesloten. De uitkomsten zijn gedeeld
via de nieuwsbrief van april.

In november konden we met in achtneming van maatregelen fysiek wel een
bijzondere ALV houden. Er waren 24 leden en 5 bestuursleden aanwezig

Website
Het website bezoek blijft ongeveer op het niveau van 2020 en betreft
voornamelijk mensen die geïnteresseerd zijn in onze vereniging of informatie
zoeken over wie we zijn en wat we doen.
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. e-mail:

webmaster@wsvplettenburg.nl

Nieuwsbrief
In 2021 is de nieuwsbrief vijf keer uitgebracht. Sjouk Wolf heeft aangegeven te
stoppen als redactie en draagt aan het eind van 2021 het stokje over aan
Hendrik Bijnsdorp. Bedankt Sjouk! En succes aan Hendrik. De reacties vanuit de
leden over de nieuwsbrief zijn altijd zeer positief. Daarom wederom de oproep
aan de leden om wat meer input te leveren voor de nieuwsbrief.

Barcommissie
En weer een turbulent jaar waar we helaas elkaar weinig of niet gezien hebben.
Wij missen net zoals zovelen het verenigingsleven.
In de Lockdown van 2021 heeft de kantine een facelift gekregen. Tenslotte is er
ook nog een nieuwe vloer in de kantine gekomen en waren we klaar om iedereen
weer te ontvangen. En helaas begonnen wij het winterseizoen weer met een
sluiting. Wij hopen dat de recente berichten over de coronavarianten positief
uitpakken voor 2022.
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers hebben we een prachtige keuken. We
kunnen wel stellen dat deze keuken ook heel prettig werkt. Niet alles is in een
keer gevonden maar alles smaakt goed. Nieuw zijn de frietjes (of patatjes) in het
assortiment. Ook hebben wij weer een aantal nieuwe barmedewerkers die zeer
enthousiast u graag op de zaterdag en of zondag weer willen ontvangen.
Ook willen wij melden dat Hans Knipscheer na heel veel jaren een stapje terug
wil doen.
Wij willen Hans bedanken voor zijn inzet en zijn blij met zijn toegezegde steun.
De Barcommissie bestaat uit Casper aangevuld met assistentie van Hans. En
voor de inkoop hebben we ondersteuning van Carel gekregen.

Wij hebben echter geen vaste feestcommissie meer. Het lijkt ons heel leuk als
mensen zich melden die een themafeest of activiteit willen organiseren het is
zonde om de kantine niet te gebruiken.
Rest mij jullie allemaal een fantastisch vaarseizoen toe te wensen met veel
zonuren.
Met vriendelijke groeten.
Casper en Hans.

Ledenverloop
In de loop van het jaar 2021 hebben 19 leden hun lidmaatschap opgezegd, elk
met een eigen reden, maar ook zeker de beperkingen rondom Covid 19 hebben
hier veel invloed gehad. Er zijn 7 nieuwe aspirant leden bijgekomen Het aantal
leden stijgt daalt naar 147. Onze vereniging staat goed op de kaart en de
wachtlijst voor ligplaatsen is weer opgelopen, en dan vooral voor de wat kleinere
boten. De haven is dus nog steeds helemaal gevuld.

Passantenhaven
Belangrijke zaken die in 2020 werden besloten zijn in 2021 uitgevoerd. Zo werd
in de passantenhaven Aan/uit net ingevoerd. Een pittige operatie die erg goed is
uitgevoerd door alle betrokkenen en ook door passanten gewaardeerd wordt.

Een Hoogtepunt in 2021
Het lintje dat AD Versluis ten deel is gevallen was wel een echt hoogtepunt. Wat
was de beste man verrast toen zijn vriend Cees de verkeerde kant op reed en
naar het stadhuis van De Bilt ging zodat Ad daar in een kleine setting de
decoratie opgespeld te krijgen.

Tot slot
Het jaar 2021 heeft een bijzondere wending gehad en de Covid-19 pandemie
heeft veel impact heeft gehad op onze activiteiten en interactie met elkaar. Maar
wat in het vat zit ………, Dus laten we allemaal uitkijken naar het moment dat we
weer enigszins normaal met elkaar om kunnen gaan en een klein feestje kunnen
organiseren op de haven. Voor mij is dit het laatste verslag als secretaris en wil
iedereen bedanken voor de samenwerking en feedback.

