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Een iets dunner clubblad ditmaal. Kan ook niet anders na een seizoen zonder veel
verenigingsactiviteiten. Maar ondanks de vele beperkingen gebeurt er toch nog wel wat. Lees
daarover de bestuursmededelingen maar eens. En vele clubleden zien toch ook nog kans zich met
scheepse zaken bezig te houden. Een verslag van zo'n actie is ook hier te lezen; de schrijver er
van wordt bedankt voor het insturen.
Dit jaar staat vooral in het teken van de renovatie van de haven. De vorderingen worden door
velen gevolgd. En daarbij wordt dit clubblad ook niet vergeten: Van verscheidene mensen ontving
de redactie foto's van de diverse bouwactiviteiten. Bedankt voor het insturen van de foto's. Een
selectie er uit vindt U in dit blad terug.
Onze hartelijke einde-jaars-wensen en op naar een vernieuwde start in 2021.

Het volgende clubblad staat gepland te verschijnen half maart.
Uw bijdrage graag vóór 1 maart 2021
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Van de Voorzitter
Beste leden van de WVA,
Alles in anders, want wie had kunnen denken dat ons dagelijks leven zo zou veranderen
door corona. Heel veel veranderingen zijn normaal geworden. De computer is een vast
onderdeel geworden van ons dagelijks leven. Bestuursvergaderingen via beeldscherm,
online werken maar ook online kopen. Anderhalve meter afstand houden is normaal
geworden. En nu de laatste weken ook nog een mondkapje op in openbare ruimten.
Voor onze watersportvereniging is het een bijzonder seizoen geweest. Ogenschijnlijk ging
alles gewoon door, passanten kwamen en gingen. Onze jeugd zeilde door en leden gingen
met de boot op vakantie. De dinsdagavond-zeilers gooiden ook de trossen los en hielden
gelukkig toch nog onderlinge wedstrijden. Ondanks de beperkingen hadden deze actieve
zeilers toch nog contact met elkaar. Helaas gingen heel veel activiteiten niet door. De
ledenvergaderingen zijn geschrapt, vrijwilligersdagen zijn niet doorgegaan. Ook onze
traditionele vaardagen gecombineerd met gebakken vis zijn geschrapt. Maar het meeste
heb ik nog gemist de ontmoetingen en een praatje op de haven met de leden, enkele zoek
ik met regelmaat even thuis op en met onze vaste kring van vrijwilligers is er wel contact
maar toch is het anders. Lief en leed hebben we onvoldoende kunnen delen.
Nu over tot de orde van de dag; de statuten van de vereniging beschrijven diverse
verplichtingen waar we als bestuur aan moeten voldoen. Doordat de Algemene
Ledenvergaderingen in maart (eerste Corona-golf) en oktober (tweede Coronagolf) niet
door konden gaan, hebben wij jullie geen inzage kunnen geven in het financieel verslag
2019 en konden wij jullie niet de begroting 2021 voorleggen. Voorts kon de reeds in
oktober 2019 (!) aangekondigde bestuurswisseling van commissaris materiaal niet formeel
worden bekrachtigd, en last but not least: wij konden jullie niet bijpraten over de lopende
gesprekken met de gemeente betreffende de privatisering van de haven.
In dit decembernummer van het clubblad willen we jullie daarom zo goed mogelijk
informeren. Hopelijk kan de voorjaars-ALV (vooralsnog gepland op 30 maart) wél
doorgaan, zodat er definitieve beslissingen kunnen worden genomen. Voor nu: lees
onderstaande informatie over de mogelijke privatisering, over de lopende werkzaamheden
in de haven alsmede onze plannen om de haven meer toekomstbestendig te maken, over
de voorgestelde begroting 2021 en de veranderingen in de samenstelling van het bestuur.
Als er voorafgaand aan de ALV nu al vragen zijn, schroom dan niet contact op te nemen
met het betreffende bestuurslid, of met ondergetekende. Tenslotte: We weten nu nog niet
hoe de kerstdagen er uit gaan zien maar namens het bestuur wensen wij een ieder
gezellige kerstdagen en een goede jaarwisseling toe.
Elbert Volkers
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Veranderingen samenstelling bestuur
Tijdens de laatst gehouden Algemene ledenvergadering (oktober 2019) kondigde onze
commissaris materiaal/vloot Jaap Wognum al aan om na vele jaren bestuurswerk per
voorjaar 2020 te willen stoppen. Twee enthousiaste leden, te weten Frans van der Doe en
Jan van Wieren, meldden zich, onder applaus van de aanwezige leden, aan om
gezamenlijk Jaap als commissaris te willen opvolgen. Vanaf dat moment hebben ze de
taken van Jaap steeds meer overgenomen. Omdat de ledenvergaderingen in maart en
oktober niet door Corona konden gaan, was Jaap op papier nog steeds bestuurslid en Jan
en Frans nog steeds niet. Het bestuur heeft besloten deze oneigenlijke situatie niet nog
langer te laten voortduren. Jaap is per 1 november 2020 formeel bestuurslid af, en Jan en
Frans zijn officieel benoemd. Jaap: bedankt voor je inzet gedurende vele jaren, we hopen
je tijdens de komende ALV alsnog in het zonnetje te zetten. Jan en Frans: van harte
welkom binnen het bestuur!!

Jan van Wieren

Frans van der Doe

Andere mededelingen
Nieuwjaarsreceptie geannuleerd
We hebben besloten om nu al duidelijkheid te geven: helaas zal er dit jaar in verband met
Corona in ons clubgebouw geen Nieuwsjaarsreceptie plaatsvinden. Het is niet anders.
Hopelijk verliezen onze vaste oliebollenbakkers niet hun bak-vaardigheden, en mogen wij
volgend jaar weer getuige zijn van hun vakmanschap.
Algemene Ledenvergadering 30 maart 2021
IJs en weder (en Corona…) dienende zullen we op 30 maart eindelijk weer een Algemene
Ledenvergadering kunnen houden, bij voorkeur in ons eigen clubhuis. In het maartnummer van het clubblad en via de Nieuwsbrief (heeft iedereen zijn goede e-mailadres
aan onze ledenadministratie doorgegeven??) lezen jullie hier verder over.
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Mogelijke privatisering van de haven?
Inleiding
In het Noord-Hollands dagblad en op de site van de gemeente Hollands Kroon heeft al
gestaan dat het College van Hollands Kroon heeft ingestemd met een facelift van de
Haukeshaven (naast nieuwe damwanden óók vervanging van aangetaste steigerpalen,
diverse steigers en golfbrekers) en dat na deze renovatie het beheer en onderhoud
overgaat naar de twee watersportverenigingen (“privatisering”). Voor de WVA en de MWV
“is er dan voorlopig geen groot onderhoud meer nodig en kunnen beide verenigingen de
komende jaren veilig en duurzaam gebruik maken van de haven”( Noord-Hollands
Dagblad).
Dat bericht is wat kort door de bocht: er is natuurlijk nog niet besloten om over te gaan tot
privatisering, dat kan het WVA-bestuur immers niet besluiten. Over dit soort ingrijpende
veranderingen beslissen bij onze vereniging de leden, en dat weet de gemeente ook!
Tijdens de laatste ledenvergadering die nog doorging (oktober 2019) besloten de leden
juist om niet over te gaan tot privatisering, maar te mikken op continuering van het huidige
huurcontract, waarin beheer en groot onderhoud taken zijn van de verhuurder
(=gemeente). Wél kreeg het bestuur destijds van de leden de opdracht om te proberen
een huurcontract voor een lange periode af te sluiten, én konden we proberen het recht
van opstal te verwerven van de grond onder ons clubgebouw. Het verslag van genoemde
ledenvergadering is terug te lezen in het clubblad van december 2019.
De berichten in de media over privatisering zijn dus voorbarig, maar zoals het
spreekwoord zegt: waar rook is is vuur… Er zijn sinds oktober 2019 ontwikkelingen
geweest, waardoor wij als bestuur inmiddels anders zijn gaan denken over privatisering.
Wat waren die ontwikkelingen?
Wat is er gebeurd sinds de ALV van oktober 2019?
Op 14 november 2019 stuurden we de gemeente een brief met daarin het besluit van onze
leden om door te willen gaan met huren van de haven tegen de oude voorwaarden. Twee
weken later kregen we als antwoord dat continuering van het huurcontract haaks stond op
de afspraken die de coalitiepartijen binnen het gemeentebestuur hadden gemaakt, en dat
men niet verder wilde praten over ons voorstel. Het bestuur besloot geen verdere actie te
ondernemen en vooralsnog af te wachten.
Op 7 februari 2020 werden we door de Gemeente verrast met een nieuw voorstel voor
wederom een combinatie van huur (met onderhoudsplicht voor de huurder) en Koop resp.
Recht van Opstal. Maar aangezien in dit nieuwe voorstel veel lagere bedragen werden
gehanteerd dan in het verleden, én onze buurman MWV hierover wél wilde doorpraten
met de Gemeente, besloten ook wij niet op voorhand het gemeentevoorstel af te schieten,
maar de patstelling te doorbreken. We vroegen schriftelijk om meer gedetailleerde
informatie. Na ruim 7 maanden gewacht te hebben op antwoorden van de Gemeente
kregen wij eind augustus drie conceptovereenkomsten toegestuurd. Conform onze vurige
wens gaat het om een 25-jarige (!) huurovereenkomst (van het water in de haven en de
kade) en overeenkomsten over een Recht van Opstal dan wel Koop van de grond onder
het clubgebouw (overigens: over het Dijkmagazijn bestaat nog geen duidelijkheid, wij
willen het gebouw graag van de eigenaar (Hoogheemraadschap) kopen voor het
symbolische bedrag van € 1). Met zo’n constructie zouden wij jaarlijks veel minder huur
gaan betalen, maar daar staat tegenover dat de vereniging (als huurder) dus zelf
verantwoordelijk wordt voor groot onderhoud.
Samen met de Marine Watersportvereniging hebben wij enkele gesprekken gevoerd met
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de gemeente, waarna de voorliggende contracten werden aangepast. Wij hebben tevens
een aantal voorwaarden opgesteld, waarvan de belangrijkste was dat de gemeente de
haven in nette staat aan ons zou moeten overdragen. Wij zijn blij dat wij juridische
ondersteuning kregen vanuit het Watersportverbond. Ook enkele WVA-leden met kennis
van zaken (leden vanuit de zogenaamde Commissie 2020) hebben ons geadviseerd. We
zullen binnenkort de volledige Commissie 2020 om een laatste advies vragen.
Conclusie
Wij hebben als bestuur besloten onze knopen te tellen, niet langer de kop in de wind te
gooien, maar verder in gesprek te gaan met de gemeente over een combi—scenario huur
en koop. Het bedrag dat we in een nieuwe constructie jaarlijks voor de huur zouden
moeten gaan betalen is zoveel lager vergeleken bij de oude situatie, dat we naar
verwachting een flinke buffer kunnen opbouwen voor groot onderhoud.
Belangrijk punt voor ons is dat we de haven in goede staat opgeleverd zouden moeten
krijgen. We willen immers niet al op korte termijn met hoge kosten worden geconfronteerd.
De kans is reëel dat, mits de gemeente aan onze voorwaarden tegemoet komt, wij de
leden op 31 maart a.s. zullen vragen om in te stemmen met een van de scenario’s
betreffende privatisering (een combinatie van Huur + Koop of Huur+ Recht van Opstal).
Maar hoe dan ook: de leden beslissen en zo hoort het ook. Het beloven spannende
maanden te worden.
Roeland Otto, secretaris
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Havencommissie
Het zat al een paar jaar in de pen, maar nu op 1 oktober is aannemersbedrijf De Boer en
De Groot begonnen met vervangen van de damwanden in de Haukes haven.
Als vereniging waren we hier al een tijdje van op de hoogte gesteld omdat wij als
vereniging ook een aantal voorbereidende werkzaamheden moesten verrichten. Deze
bestonden uit het inkorten van de vingersteigers, het afsluiten en weghalen van de
stroomkasten, het uit het water halen van de slipway en niet de minste opdracht een
alternatieve ligplaats vinden voor de jachten die normaal ’s winters in de haven blijven
liggen. Met behulp van de havencommissie en vrijwilligers is dit allemaal gelukt.
Ondertussen zijn de werkzaamheden in volle gang. De nieuwe damwanden zijn al
geslagen en verankerd met 20 meter lange trekstangen. De nieuwe damwanden zijn 60
cm voor de oude damwand geslagen, dit was de reden waarom we de vingersteigers aan
de voorkant moesten inkorten. Met het maken van de vingersteigers had men daar al
rekening mee gehouden. Het deel wat we eraan voorkant hebben afgehaald plaatsen we
weer aan de achterkant zodat de vingersteiger dezelfde lengte behoud. Hier zijn we
inmiddels ook al mee begonnen.
Tevens hebben De Boer en De Groot ook een inspectierapport gemaakt over de conditie
van de box- en steigerpalen in de haven. Uit dit rapport blijkt dat een aantal palen en
steigerdelen vervangen moeten worden en een aantal palen moeten worden omgedraaid.
De gemeente Hollands Kroon moet hier nog opdracht voor geven (beslissing valt op 17
december a.s.). Wanneer dit doorgaat, dan willen we gelijk van de aanwezigheid van de
aannemer in de haven gebruik maken om de haven meer toekomstbestendig te maken.
We willen daartoe een aantal boxen aan het Wierhoofd noord en zuid vergroten en
opnieuw indelen. Dit omdat de aanvraag voor grotere boxen toeneemt. Ook denken we
aan een extra golfbreker voor de ingang van Wierhoofd zuid, waardoor het comfort van de
ligplaatsen aldaar wordt vergroot.
Dus zoals u ziet staat er de komende tijd nog wel wat te gebeuren op de haven. Wanneer
de kade weer is afgewerkt zullen we de stroomkasten weer moeten terugplaatsen en voor
moeten zorgen dat de haven weer klaar is voor komend seizoen. Maar ook dat gaat weer
lukken.
commissaris Haven, Michiel Lok
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Financiële vooruitblik 2021
Voordat we de concept-begroting 2021 presenteren en een voorstel doen voor contributies
en vergoedingen, staan we eerst stil bij de financiële situatie van de vereniging. Door het
cancelen van de Algemene Ledenvergaderingen hebben de leden nog niet het financieel
jaaroverzicht 2019 onder ogen gehad (zie hierna). Uit dit overzicht blijkt dat de WVA net
als voorgaande jaren ook in 2019 een fors positief resultaat boekte.
FINANCIEEL
JAAROVERZICHT
2019
Inkomsten

Uitgaven

Contributies

€

11.930

Contr/Verzek/Clubblad/Kantoor

€

9.931

Haven (liggeld/kraan/slipway etc)

€

35.018

Haven/Gebouwen/Boten

€

20.198

Elektra

€

1.765

Elektra

€

1.219

Vrijwilligersbijdrage

€

10.025

Opleidingen/Wedstr/Event

€

3.978

Opleidingen/Wedstr/Event

€

3.105

Clubhuis

€

2.936

Clubhuis

€

1.642

Diversen (passanten/rente/div)

€

2.330

Diversen (bank/pinapp./laptop)

€

1.034

Totale Inkomsten

€

67.982

Totale Uitgaven

€

37.129

Positief resultaat

€

30.853
67.982

Van positief resultaat over 2019 is
€4000,= bestemd als restitutie voor
vrijwilligersbijdrage in 2020
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Het boekjaar 2020 is nog niet afgesloten, dus kunnen we hiervan nog geen overzicht laten
zien, maar we kunnen wel een indicatie geven. Het verenigingsjaar is door Covid 19
weliswaar nagenoeg in het water gevallen, Corona heeft wél een positief effect gehad op
de ver-/aankoop van boten. Dit is ook zichtbaar binnen onze vereniging. Het ledenaantal is
wat gestegen en er staan zelfs mensen op de wachtlijst voor een ligplaats.
Helaas waren er door de Corona-maatregelen in 2020 geen wedstrijden, geen
evenementen en daardoor weinig inkomsten in het clubhuis. Desalniettemin zullen we ook
2020 met een mooi positief financieel resultaat kunnen afsluiten. De conclusie is dus dat
de vereniging er financieel rooskleurig voor staat.
VOORSTEL BEGROTING 2021 (bij voortzetting huidige huur!)
Inkomsten

€

Contributie

12.000

Haven (liggeld/kraan/slipway etc)
Elektra

Vrijwilligersbijdrage *

Opleidingen/Wedstr/Evenement

35.000
1.500

600

1.000

Clubhuis

2.500

Diversen (passanten/rente etc)

1.000

Uitgaven
Huur haven
Vrijwilligersbijdrage (restitutie vorige
jaar) *
Belastingen / Heffingen
Verzekeringen
KNWV
Onkosten / Onderhoud Haven (incl.
Kraan)
Onkosten / Onderhoud Gebouw &
Terrein
Onkosten / Onderhoud Boten (incl.
Stalling)
Kantoorkosten
(Papier/Inkt/Porto/Boekhouding)
Telefoon / Internet
Clubblad (Drukkosten / Bezorging)
Evenementen / Wedstrijden
Opleidingen (minder wanneer geen
opleiding)
Kantine
Bankkosten
Diversen / Onvoorzien
Investeringen (toekomstbestendig
maken haven, zie stukje van de

€
12.500
0
1.300
1.500
3.500
2.500
3.500
1.500
1.000
500
2.400
500
500
1.500
300
1.500
30.000

Havencommissie)
64.500
Verwacht resultaat **
53.600

clubblad WVA

-10.900
53.600

bladzijde 11 van 20

jaargang 43 nr 4

* Normaliter is het bedrag van de vrijwilligersbijdrage bij volledige bezetting van de
ligplaatsen € 8300,=. I.v.m. COVID-19 heeft het bestuur besloten de vrijwilligersbijdrage in
2021 niet te heffen voor diegenen die dat in 2020 al hebben betaald. We beschouwen
2020/2021 als één jaar.

Tenslotte ons voorstel voor contributies en vergoedingen 2021. Alle bedragen zijn
hetzelfde als in 2020, alleen het verbruik van elektra wordt 2 cent per KwH verhoogd
(waarmee het kostendekkend wordt.
Voorstel Contributies & Vergoedingen 2021
Lidmaatschap (onveranderd)
Senior / Familie
Jeugd
Donateur

€
€
€

50,=
25,=
25,=

€
€
€
€
€
€
€

11,42
50,=
25,=
7,50
10,=
0,22 kWh
50,=

€
€
€
€
€

75,=
115,=
90,=
50,=
25,=

Haven
Liggeld p/m
Visbootsteiger/walplaats
Kraan
Slipway
Vastrecht elektra
Verbruik elektra wordt kostendekkend
Vrijwilligersbijdrage
Cursussen
Vaarbewijs I / II
Jeugdzeilen I / II
Wedstrijdtraining met boot WVA
Wedstrijdtraining met eigen boot
Cursus Motoronderhoud
Caroline Verschoor, penningmeester
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Het clubblad van september was nogal overvol.
Daarom in deze uitgave nog maar een paar foto's
die U nog tegoed hebt.
De jeugdactiviteiten zijn in het afgelopen seizoen
"gewoon" doorgegaan.
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Corona tijd.
Laat ik bij het begin starten. Mijn naam is Cees Kuiper en ik ben al een paar jaar lid van de
WSV Amstelmeer. De laatste twee jaar was ik de eigenaar van een open sloepje van een
meter of vijf met een Albin 021 motor uit de jaren zestig. Ontzettend leuk om in te varen en
ook erg leuk om de motor in goede
conditie te houden. Maar vorig jaar
november kwam er een leuke
mogelijkheid voorbij om iets groter te
gaan varen. Een jacht van een meter of
tien met twee diesels en dubbele
schroeven. Ik ben met mijn vrouw gaan
kijken bij een jachtwerf in Weesp samen
met mijn zwager. Dat was wel even
schrikken want het jacht lag al een jaar
of vijf op een stallingstrailer in weer en
wind. Maar wel het opknappen waard.
Dus besloten wij om het te gaan doen.
We spraken af om het jacht in het
volgende voorjaar naar de jachthaven in
de Haukes te varen. Zelf dachten we zo
ongeveer eind Maart begin April, als er
twee of drie mooie dagen zijn dan gaan
we naar Weesp en laten we het jacht te
water en varen naar de Haukus. Daar
kwam dus helemaal niets van terecht
vanwege de corona uitbraak. Ik heb eind
vorig jaar een andere ligplaats geregeld
voor het jacht en uiteraard ook betaald.
Toen later bleek dat alle bruggen en
sluizen gesloten bleven voor de
watersport heb ik contact gezocht met de
watersportvereniging met de vraag of ik
misschien toch nog mijn sloepje kon
gebruiken. Kon ik toch nog een beetje
varen in de omgeving. Dat was gelukkig
geen probleem.
Het heeft een aardige tijd geduurd
voordat de pleziervaart weer gebruik
mocht maken van de bruggen sluizen. Ik
heb gewacht tot mijn vakantie in Juni en
daar hebben we een datum geprikt om
het jacht naar de Haukes te varen. We
wilden met drie man gaan varen maar
besloten dat toch maar met twee te doen
wederom in verband met corona. 12 juni
was het zover en zijn we te water
gegaan. Helaas bleek er in die vijf jaar
tijd lekkage te zijn geweest in de
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dieseltank en later bleek er ongeveer 150 liter water onder de diesel te zitten. Met zijn
tweeën de alle leidingen omgelegd zodat we konden varen direct uit de meegenomen
jerrycans. Ik had 100 liter meegenomen voor de zekerheid.
We konden varen. Helaas bleek in de buurt
van Burgervlotbrug dat er een keerkoppeling
de geest had gegeven. Maar niet getreurd we
hebben nog een motor. Dus op 1 motor naar
de Haukes en dat is allemaal gelukt. Op dat
moment had ik dus twee vaartuigen in de
haven liggen. Ik was wel heel blij dat ik nog
kon varen met het sloepje want van varen met
het jacht ging even niet vanwege een kapotte
keerkoppeling. Ik kon gelukkig nog wel varen
met mijn sloepje en daar was ik erg blij mee.
Helaas ging daar ook een streep door de
rekening, toen ik wilde varen zei de motor “doe
het zelf maar”. Na wat onderzoek bleek ik geen
vonk te hebben op beide cilinders. De
magneetontsteking deed het niet meer. Nu had
ik gelukkig contact gehad met een bedrijf in
Boxtel en daar kon ik de ontsteking laten
reviseren. Een tweedehands ontsteking van
Albin kost ongeveer 500 euro en ik heb de hele ontsteking laten opknappen voor nog niet
eens de helft. Ik moest wel even geduld hebben vertelde de meneer in Boxtel. Er zijn
versoepelingen doorgevoerd door de
regering en ik kom nu om in het werk.
Toen maar even contact gezocht met
Lammert en uitgelegd wat er aan de
hand was. Ook dat was geen probleem,
en daar was ik erg blij mee. Ik moest al
met al een week of twee wachten maar
toen was de ontsteking weer in mijn
bezit. Gemonteerd en getest en een
prachtige blauwe vonk. Nog even met
Lammert gebeld en hij vroeg of ik de
sloep op een ander plekje wilde
neerleggen zodat de box weer verhuurd
kon worden. Natuurlijk wilde ik dat. Nog
een keer gevraagd of het allemaal wel
kon, ik bedoel twee boten in de haven.
Leg je sloep daar maar neer en doe hem
lekker in de verkoop was het antwoord.
Dat heb ik dus direct gedaan, sloep
afgemeerd en direct een paar leuke
foto’s gemaakt. Dat heeft geen drie
dagen geduurd, twee vrienden hebben
een proef stukje gevaren en waren
meteen verkocht.
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Mijn zwager en ik zijn nu al een aantal weken bezig op het jacht, eerst de keerkoppeling
eruit. Tja en dan weer corona. Met zijn tweeën werken om de keerkoppeling eruit te halen,
dan is de 1.5 meter helemaal niet te
doen. Ding is ongeveer 60 a 70 kilo en
dat moet dan helemaal onder uit de
boot gehaald worden. Pfffffffffffff zwaar
klusje. Maar dat is allemaal gelukt en
toen bleek dus de demperplaat
gemalen onderin te liggen. Een paar
dagen later met zijn tweeën naar
Friesland om een nieuwe demperplaat
te halen en daarna de heleboel weer
terugbouwen, wederom geen 1.5
meter. De koppeling werkt weer naar
behoren en het schip vaart lekker
stabiel. Daarna was de dieseltank aan
de beurt, deze moest helemaal leeg.
Zwagerlief vertelde dat er in de
papieren stond dat er 100 liter in zou
zitten. Dus vijf jerrycans van twintig liter
en dan zou de tank leeg zijn, weer met
zijn tweeën op dat schip, bey bey
corona regels maar gelukkig mocht er
al weer een stuk meer. Vijf jerrycans
gevuld en het niveau was maar amper
gezakt. Ik heb nog een keer in de
papieren gekeken en zag de fout van
mijn zwager. Geen 100L maar 100G,
das 100 gallon dus bijna 400 liter
hmmm joepie. Dat was dus iets meer
werk dan waar we op gehoopt hadden. Uiteindelijk is het allemaal gelukt en kunnen we
met een gerust hart de rest op gaan knappen.
Een hoop overmacht met twee boten waar ik niet mee kon varen en mijn dank gaat uit
naar de watersportvereniging voor de soepele omgang in deze rare corona tijd. Dikke
pluim.
Groetjes Cees Kuiper
Den Helder 25-09-2020
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Wist je dat.....
Dit alweer de laatste WVA-krant van 2020 is
Ik mij niet kan herinneren ooit zo'n "raar"jaar te hebben meegemaakt
Het alweer 42 jaar geleden is dat ik lid werd van de WV Amstelmeer
Ik heel benieuwd ben hoe het watersportseizoen 2021 er uit zal zien
Het momenteel een grote ravage is op de haven
Wanneer je het clubhuis wilt bereiken je over de dijk moet lopen/fietsen
Ik dit een aantal weken geleden heb gedaan op de mtb
We volgend seizoen op de Kangt een prachtige nieuwe damwand,steigers en
palen hebben
Dit mede door een aantal fantastische vrijwilligers is bereikt
Deze mannen zeker een steiger- of havencompliment verdienen
Ik het jammer vind dat er volgend jaar niet meer een ledenlijst wordt gepubliceerd
Er deze keer geen interview in de krant zal staan.
De redactie graag nominaties voor een interview zou willen ontvangen
Wij allen de heerlijke oliebollen en krentenbollen zullen missen
Wij ook graag in het nieuwe seizoen uw vaarbelevenissen ontvangen
Ik hoop dat u allen in 2021 gezond zult blijven
De redactie u allen een goede Kerst, Jaarwisseling en Voorspoed toewenst
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ALGEMENE INFORMATIE
Aanmeldingen nieuwe leden
Uitsluitend op de daarvoor bestemde formulieren, verkrijgbaar bij de bestuursleden, havencommisie, in het
clubhuisen via de website www.wvamstelmeer.nl.
Het lidmaatschap gaat in nadat het ingevulde en ondertekende formulier is opgestuurd naar de
ledenadministratie en de verschuldigde contributie is overgemaakt door betaling van de aan u toegestuurde
factuur.
Opzeggen lidmaatschap
Uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie (LedenregistratieWVA@gmail.com); een maand voor aanvang
van het nieuwe kalenderjaar. Contributie van het lopende kalenderjaar moet zijn voldaan.
Aanvraag ligplaats (verenigingshaven)
Uitsluitend via daarvoor bestemde formulieren, verkrijgbaar bij de bestuursleden, havencommissie
en in het clubhuis. Ligplaatsen worden alleen aan leden uitgegeven. Indien niet direct een ligplaats
beschikbaar is wordt u op een wachtlijst geplaatst.
Opzeggen Ligplaats
Ligplaatsen worden toegewezen voor een kalenderjaar. Opzeggen uitsluitend schriftelijk bij de
havencommissie een maand voor het nieuwe kalenderjaar. Contributie van het lopende kalenderjaar moet
zijn voldaan".
Gebruik verenigingshijskraan
Alleen voor leden. Sleutel verkrijgbaar via de havencommissie. Gebruik van de hijskraan is op eigen risico.
Het schoon spuiten of boenen van het onderwaterschip is niet toegestaan.
Het hijsraam met singels dient na gebruik omhoog gehesen te worden i.v.m. diefstal van de singels.
Gebruik slipway
Alleen voor leden. U kunt bij de havencommissie een sleutel verkrijgen. De slipway dient na gebruik direct te
worden afgesloten. Het slot wordt jaarlijks gewisseld. Sleutels worden alleen afgegeven tegen betaling van
statiegeld.
Botenstalling
Het stallen van boten en / of trailers is alleen toegestaan met toestemming van de havencommissie.
Er is huur verschuldigd en stalling is voor eigen risico
Surfplankenstalling
Alleen voor leden. Stalling voor eigen risico.
Stroomgebruik
Een aantal boxen heeft een stroomvoorziening. Inlichtingen bij de havencommissie.
Voorzieningen Dijkmagazijn
Onder in het Dijkmagazijn aan de Haukeshaven zijn toiletten, douches en wasgelegenheden
ingericht. U kunt daar zomers vrij gebruik van maken, echter wel met het verzoek het daar netjes
en schoon te houden. Warm water voor de de douches is verkrijgbaar via een automaat (€ 1,--).
U wordt verzocht toezicht te houden op misbruik, zodat deze voorzieningen zo vrij
toegankelijk kunnen blijven.
C.W.O. Zeilopleiding
Er wordt bij de vereniging zeilles gegeven in een Centaur en in Optimisten.
Zeilles in de Centaur en Optimisten is alleen voor leden, minimum leeftijd Optimisten cursisten
8 jaar. Voor optimist cursisten is het bezit van een zwemdiploma vereist. Opgave voor zeilles
in de Centaur en Optimisten bij de opleidingen commissaris.
Ook voor inlichtingen kunt u hier terecht. (formulieren ook op de website www.wvamstelmeer.nl)
Zeilwedstrijden
Op dinsdagavonden een zomeravondcompetitie. Zie verder de agenda.
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