Nieuwsbrief WSV Plettenburg nummer 13-2019
Kopij voor de volgende nieuwsbrief dient
uiterlijk 10 mei 2019 binnen te zijn
(sjoukwolf@gmail.com)

≠
Van de voorzitter
Beste leden,
Sinds kort voorzitter en mijn eerste
bestuursvergadering alweer achter de
rug. Een beetje onwennig nog maar mijn
mede bestuurders hebben mij goed door
de vergadering geholpen. Ik heb de
laatste tijd behoorlijk wat leden
gesproken en eigenlijk wist ik wel het
een en ander maar ik ervaar toch steeds
meer dat we wel een unieke club zijn in
deze regio. Een mooie haven, prachtige
loods om in te werken en een fijn
clubhuis. Alles goed betaalbaar en met
vrijwilligers die overal willen helpen en
elkaar steunen.
Anton en Lex hebben de straat gelegd
zodat het Havenkantoor verplaatst kan
worden.

meegeholpen….

Super

bedankt!!!

Er is dit jaar veel geklust aan de boten
en het leuke ervan is dat we toch wel een
grote diversiteit aan modellen hebben.
Neem nou het nostalgische zeilbootje
van Marscha, die springt er echt wel
boven uit. Opgeknapt ziet hij er weer

goed

uit.

Gisteren (zaterdag 6 april) hebben we
met 38 leden een gezellige borrel en
lekkere hapjes
het vaarseizoen
geopend. Het was super geregeld. Ik kan
alleen maar zeggen bedankt Ron, Jannie
en Sjouk voor jullie inzet. Jullie hebben
het
weer
geweldig
neergezet.

Nieuwe verlichting op de lange steiger
geplaatst door Ton Kraimaat en Paul.

De klusdag is goed verlopen met een
redelijke opkomst. Het terrein en de
sanitaire
ruimten
zijn
grondig
schoongemaakt. Het ziet er weer fris en
opgeruimd uit. Geweldig om het nieuwe
vaarseizoen zo te kunnen beginnen.
Iedereen
die
hieraan
heeft

De Benidorm reizigers zijn ook weer op
honk en hebben super genoten.

Ik wens Siem sterkte met zijn
gezondheid en fijn dat je toch ook
aanwezig was, Ton sterkte met je rug,
we hopen je weer snel te zien.
Ik wil iedereen een behouden vaart
wensen dit seizoen en bedanken voor de
steun die ik heb mogen ontvangen
tijdens de eerste weken als voorzitter.

Evenementen agenda 2019

Martin Overeem.

Heeft u evenementen die leuk kunnen
zijn voor de leden? Laat het weten.

≠

Klusdagen 2019
Zaterdagen 12 en 19 oktober

≠

Paaskaarten

Canal Pride Utrecht
Heksenfestijn Oudewater
Hippiefestival Gorinchem
Big Rivers Dordrecht
Culemborg Blues

01
15
05
12
24

juni
juni
- 7 juli
-14 juli
aug.

≠
Agenda WSV activiteiten
Vrijdag 19 april 20.00 uur
Paaskaarten
Zaterdag 11 mei 11.00 uur
Thijs Fonville viswedstrijd en
kofferbakverkoop
Zaterdag 21 september 18.00 uur
Onbeperkt vis eten en afsluiting
vaarseizoen
Zaterdag 5 oktober 20.00 uur
BINGO
Zaterdag 9 november 18.00 uur
Mosselmaaltijd o.v.

Vrijdag 19 april, aanvang
20.00 uur. Kosten 8 euro
per persoon. Vol is vol.

≠

Zaterdag 16 november 13.30 uur
Sinterklaasfeest
Vrijdag 20 december 20.00 uur
Kerstkaarten

Bestuursbesluiten 2019
B018
Alleen barvrijwilligers mogen de kantine openen en hebben
dan ook de verantwoordelijkheid om te sluiten.
B019
Akkoord aan de barcommissie voor vervanging meubilair
tot max 1500 euro in overleg met Martin Overeem
B020
Akkoord voor reparatie of vervanging printer tot max 150
euro in overleg met havenmeester.

01-04-2019

01-04-2019
01-04-2019

De notulen van de ALV staan op het ledengedeelte van de website ter inzage.
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