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Nieuwsbrief #8, 3 december 2014
1. Zaterdag 10 januari 2015: Nieuwjaarsbijeenkomst
Tijdens de najaars ALV blikte Lisette van Klochum namens de evenementencommissie terug op
de geslaagde activititeiten dit jaar. Nu, in december staan we al weer aan de vooravond van
het programma voor 2015, startend met de nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 10 januari van
16.00 tot 18.00 uur in het Oliegeultje. Zet u ‘m alvast in uw agenda?
2. Nog meer data voor uw agenda
Ook 2015 wordt weer een mooi jaar om samen met andere leden op pad te gaan en feest te
vieren. Extra dit jaar; de viering van ons 35!! jarig jubileum. Wij horen graag alvast van u of het
jubileum mee wilt vieren, zodat wij de omvang van de accommodatie en het diner kunnen
inschatten. Laat het ons weten via: lustrum@wsvburghsluis.nl. Ook suggesties voor het lustrumfeest
zijn van harte welkom. Wilt u ook meegenieten van alle activiteiten dit jaar, hou dan alvast
rekening met de volgende data:
Programma 2015
Zaterdag 10 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst
Zaterdag 11 april
Viswedstrijd eigen boten en voorjaars ALV
Vrijdag 15 mei
Ruilbeurs
Zaterdag 16 mei
Regatta en BBQ
Zaterdag/zondag 13/14 juni
Clubtocht (suggesties voor bestemming zijn welkom)
Zaterdag 4 juli
Lustrumfeest
Zaterdag 5 september
Ruilbeurs en Mosselavond
Zaterdag 10 oktober
Einde-seizoen activiteit en najaars ALV
3. Opzegging bestuursfunctie Coördinator Zelfwerkzaamheid
Na jarenlange inzet heeft Peter Weeda per 1 november zijn bestuursfunctie als Coördinator
Zelfwerkzaamheid opgezegd en hij zal ook het havenmeester team verlaten. Peter heeft sinds zijn
aantreden in de zomer van 2010 met enorme energie voor de vereniging gewerkt als
coördinator zelfwerkzaamheid, havenmeester en uitvoerder van allerlei onderhoudswerken. Zo
heeft hij bijvoorbeeld een grote bijdrage geleverd aan de renovatie van de steigers en de
verbetering van de voorzieningen en veiligheid in de haven. Peter, bedankt voor alles!
Peter zal zich blijven inzetten voor onze vereniging door het verrichten van specifieke
onderhoudswerkzaamheden.
4. Nieuwe invulling bestuursfunctie
Met het vertrek van Peter als bestuurslid beraadt het bestuur zich over de toekomstige invulling
van de vacature. Zelfwerkzaamheid blijft een belangrijke peiler van onze vereniging en de
organisatie daarvan wordt uiteraard voortgezet. Het bestuur denkt voor de bestuursfunctie na
over een combinatie met andere coördinerende taken die het verenigingsverband versterken.
Een mogelijke invulling is die van een bestuurslid Verenigingszaken, die zich richt zich op het nog
sterker maken van ons verenigingsleven en de betrokkenheid van leden. Dit is mede van belang
in het kader van de discussie over vennootschapsbelasting.
In de bestuursfunctie Verenigingszaken zou zowel de zelfwerkzaamheid als de
vertegenwoordiging van de evenementencommissie en redactiecommissie kunnen worden
georganiseerd.
Het bestuur zal op de ALV van 11 april 2015 een voorstel ter tafel leggen. Ideeën van leden
verwelkomen wij. U kunt deze schriftelijk of per mail indienen bij de secretaris:
secretaris@wsvburghsluis.nl
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5. Uw schip blijft in het water? Neem maatregelen en controleer regelmatig
Een flinke storm in oktober hebben we al achter de rug. Dat is goed afgelopen, maar de
havenmeesters hebben wel moeten ingrijpen bij een paar boten. Voorkom problemen en neem
maatregelen om schades te voorkomen, niet alleen aan uw eigen boot maar ook aan die van
uw buren en de steigers. Vervang oude, geschavielde lijnen en plaats (rubberen) veren.
Controleer ook regelmatig of uw boot nog goed vastligt en verder alles in orde is. U bent hier zelf
verantwoordelijk voor en u wilt toch ook niet dat de havenmeesters hun leven wagen bij hoge
windsnelheden.
6. Goed voornemen: betaal uw liggeld op tijd
Onze penningmeester gaat in januari 2015 de rekeningen weer versturen. Hij verzoekt u allen
dringend op tijd te betalen. Dit scheelt veel extra tijd in de administratie en is uiteraard ook erg
belangrijk voor het op orde hebben van de financiële situatie van onze vereniging.
7. Nieuws over Roggenplaat van Natuurmonumenten
Volgens Natuurmonumenten is het leefgebied van vogels en zeehonden voor zeker 25 jaar veillig
gesteld. Lees hierover meer in hun bericht van 18 november:
https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/zeeuwse-roggenplaat-wordt-gered
8. Openstelling Oliegeultje in 2015?
Op het Overleg Regio Deltawateren van oktober heeft het bestuur Regio Deltawateren
aangegeven dat nog dit jaar het toegankelijkheidsbeleid t.a.v. het Oliegeultje zal worden
aangepast en gepubliceerd. Dan volgt nog een periode voor indienen van zienswijzen en hoopt
men het besluit in de loop van 2015 vast te stellen. RWS gaf nog een presentatie over de
zandhonger van de Roggeplaat. Het bestuur Regio Deltawateren maakt zich sterk om een deel
van het benodigde zand voor de ophoging van de Roggenplaat te realiseren door het
baggeren van de “oude”oliegeul. Wij zijn benieuwd!

Rest ons nog om u namens het bestuur, de evenementencommissie en de
redactiecommissie fijne feestdagen toe te wensen. Wij bereiden ons voor op een
jaar waarin we de band tussen de leden nog verder willen versterken. Wij hopen u te
zien op de nieuwjaarsbijeenkomst om daar samen op te proosten.

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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