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1. Vacature bestuur
Na zijn jarenlange inzet voor onze haven gaat Willem van Zalm stoppen als havencommissaris.
Op de algemene ledenvergadering neemt hij afscheid. Misschien wilt u het bestuur versterken en
zich inzetten als bestuurslid? Meld u zich dan s.v.p. binnen twee weken per mail met een korte
motivatie bij de secretaris, Patricia Kromhout (patriciakromhout@wsvburghsluis.nl). Een van de
leden van het bestuur neemt vervolgens contact met u op om uw sollicitatie te bespreken.
2. Hulphavenmeesters gevraagd
Het gaat al opschieten, het lijkt soms al lente en het seizoen begint binnenkort. Voor de drukke
dagen zijn wij nog op zoek naar leden die hulphavenmeester willen worden. U assisteert dan de
havenmeesters voornamelijk in de weekenden. Als u meer informatie wilt, kunt u contact
opnemen met Willem van Zalm (mobiel: 06 150 91 969 - e-mail: wvzalm@wsvburghsluis.nl).
3. Algemene Ledenvergadering 16 mei 2014
Noteert u het alvast in uw agenda. De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar op vrijdag 16
mei gehouden in het Oliegeultje en start om 20:00 uur. U hoort hier tegen die tijd nog meer over.
4. Renovatie A-steiger bijna klaar
Goed nieuws; het baggerwerk in de haven en de renovatie van de A-steiger is deze week
afgerond. Er is hard gewerkt door onze vrijwilligers en de aannemer. De komende maand wordt
de elektriciteit en het water aangesloten.
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5. Ligplaatshouders A-steiger s.v.p. contact opnemen met havenmeester
Verzoek van onze havencommissaris aan de ligplaatshouders van de A-steiger: wilt u s.v.p.
voordat u uw boot gaat terugleggen contact opnemen met de havenmeester? Dit in verband
met de wijzigingen in de nummering van de ligplaatsen. De havenmeester is mobiel bereikbaar
via 06 510 32 702.
6. VAN ONZE PENNINGMEESTER – herinnering betaling liggeld
Onze penningmeester verzoekt de mensen die hun liggeld niet betaald hebben, dit per
omgaande te doen.
7. Ledenenquête - 77 leden hebben gereageerd
De ledenenquête heeft 77 reacties opgeleverd en daar is het bestuur erg blij mee. Het geeft ons
een beter idee wat er leeft en we merken dat veel leden echt betrokken zijn bij de haven.
Zo hebben veel leden zich aangemeld om de activiteitencommissie te helpen bij activiteiten en
zijn er allerlei tips en suggesties gegeven waar we wat mee kunnen.
Een aantal van die suggesties is al opgepakt, bijvoorbeeld het opruimen van de rommel op de
kade onder het clubhuis en havenkantoor. Ook de wens van leden om de haven kleinschalig en
informeel te houden, nemen wij serieus. Suggesties voor de havenmeesters en de opvang van
passanten in het drukke seizoen worden met hen besproken.
Meerdere leden vragen om een stabielere Wifi. Er komt een nieuwe installatie met voldoende
capaciteit voor zowel leden als passanten. Dit is naar verwachting begin maart klaar.
De Torenmeermin willen de meeste mensen 1 x per kwartaal in digitale vorm ontvangen. Een
aantal leden heeft zich gemeld voor de redactie. Wij gaan die leden benaderen en vragen of zij
samen aan de slag willen voor een leuk en interessant clubblad. Ook over de website gaan we
nadenken.
In deze nieuwsbrief kunnen we niet alle opmerkingen en vragen behandelen, maar uiteraard
lichten we de ledenenquête graag verder toe in de algemene ledenvergadering. Hebt u voor
die tijd al vragen, laat het s.v.p. via de mail weten aan Patricia Kromhout
(patriciakromhout@wsvburghsluis.nl).

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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