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1. NAVIGATIECURSUS – nog plek voor negen deelnemers - meld u z.s.m. aan
Zes leden hebben zich al aangemeld voor de navigatiecursus, maar we hopen op meer
deelnemers. Bij voldoende interesse wordt de kennismakingscursus navigatie door Frans Jansen
gegeven op vier zaterdagochtenden, te weten de twee laatste zaterdagen van februari en de
eerste twee zaterdagen van maart (met nog een reservedag in maart) van 9.00 tot 11.45 uur. De
cursus wordt gevolgd door een praktijktocht eind april of begin mei.
Kosten van de cursus zijn 12,50 euro per persoon. Koffie/thee en dergelijke zijn voor eigen
rekening. Voor de cursus hebt u verder een parallelliniaal, kaartplotter, kaartpasser, HB potlood,
vlakgum en een notitieblok nodig. Let op, het is een kennismakingscursus; u ontvangt geen
diploma of getuigschrift.
We hebben in ieder geval tien deelnemers nodig. Zodra we voldoende aanmeldingen hebben,
krijgen de deelnemers bericht dat de cursus doorgaat.
Wilt u ook meedoen? Meld u zich s.v.p. uiterlijk 8 februari aan, via de e-mail:
havenmeester@wsvburghsluis.nl
2. SAMEN AAN DE SLAG VOOR ONZE HAVEN
Ook deze winterperiode wordt door een aantal van onze leden weer hard gewerkt aan het
verbeteren van onze haven. Zo is bijvoorbeeld de kade onder het restaurant opnieuw bestraat, is
er flink opgeruimd en wordt het plaatsen van de vingerpieren bij de A-steiger voorbereid. Vanaf
22 maart kunt u zelf weer helpen om de haven tip-top te houden. Peter Weeda, coördinator
zelfwerkzaamheid, heeft een overzicht voor u gemaakt, zodat u kunt zien wanneer u aan de
beurt bent. Die vindt u in de bijlage en op onze website. Mocht de genoemde datum niet
uitkomen of hebt u andere opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met Peter (e-mail:
mobiel:)
3. VAN ONZE PENNINGMEESTER – betaal uw liggeld op tijd
Uw penningmeester, Willem Vogt, verzoekt de facturen binnen de daarvoor geldende termijn te
voldoen. Op basis van de slechte ervaringen van de afgelopen jaren, is hij genoodzaakt een
minder geduldige houding aan te nemen. Wilt u hier a.u.b. rekening mee houden.
Deze boodschap is uiteraard niet bedoeld voor leden, die hun liggeld wel op tijd hebben
betaald en betalen. Zij worden hartelijk bedankt.
4. GRATIS TOEGANG Belgian Boatshow, Flanders Expo te Gent 8-10 & 14-16 februari
Voor wie geïnteresseerd is. In de bijlage vindt u een digitale toegangskaart van Luteijn Machines
& Marine Engines, Kees & Anja Luteijn, Hal 3, standnr 3087.
Verzoek om reactie(s)
Als u nog vragen, commentaar of suggesties heeft, laat ons dit weten. U krijgt antwoord van ons
en wij bouwen graag verder met u aan onze vereniging.
Het Bestuur
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