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1
Zomerfeest en ruilbeurs van 20 augustus 2012
Het zomerfeest is in heerlijk zomerweer een succes geworden. Er waren minder mensen dan vorig jaar, maar
toch mochten we 50 leden en hun partners welkom heten op het feest! Dat is minder dan vorig jaar maar er was
hierdoor gelegenheid velen persoonlijk te spreken. De maaltijd, een keuze uit twee soepen en als hoofdgerecht
(onbeperkt) mosselen of een beste biefstuk met frites en garnituur, was een groot succes. De maaltijd werd op
het terras geserveerd en er waren door de betere organisatie geen wachtrijen. Leden die om deze reden deze keer
niet zijn gekomen nodigen wij weer van harte uit voor volgend jaar!
De op dezelfde dag gehouden ruilbeurs was minder druk bezocht. Er waren twee ‘standhouders” maar wel met
heel veel spullen en werd er aardig wat “geruild”! Het wordt zo langzamerhand een traditie dat het mooi weer is
op het zomerfeest van de WSV dus zien wij volgend jaar uit naar een nieuwe versie!
2
Viswedstrijd wel of niet dit jaar??
Zoals vermeld op de ALV van mei 2012 was de viswedstrijd vorig jaar minimaal bezocht. Er waren ongeveer 7
leden en 10 anderen, waardoor de kosten van huur Onrust etc. onevenredig uitpakken voor een dergelijke
gebeurtenis. Toch willen wij u niet bij voorbaat een viswedstrijd onthouden, echter wil het bestuur wel graag
weten hoeveel leden daadwerkelijk zijn geïnteresseerd.
Wij verzoeken leden die graag aan een dergelijke visdag willen deelnemen deze belangstelling te melden aan de
havencommissaris Willem van Zalm. U kunt Willem e-mailen op wvanzalm@wsvburghsluis.nl of hem
mobiel bellen op 06 15091969. Wij vragen u dit zo spoedig mogelijk te doen zodat wij een en ander eventueel
nog kunnen organiseren.
3
Renovatie De en E steigers
Zoals u weet, zal eind dit jaar de renovatie plaatsvinden van de D- en E-steigers. Hiervoor is het noodzakelijk
dat alle schepen aan de steiger weg zijn. Veel van de schepen gaan op de kant, maar de schepen die willen
“overwinteren” moeten voor 1 november naar een andere, tijdelijke ligplaats verhuizen.
Voor de ligplaatshouders aan de D en E steiger die deze winter in de haven blijven wordt verzocht uiterlijk half
oktober contact te nemen met de havenmeester, tel 0111 653114 of 06 51032702 zodat in overleg met u een
geschikte plaats voor uw schip kan worden gevonden.
4
Registratie mede-eigenaarschap
Het bestuur wil graag inzicht in het mede-eigenaarschap van schepen die in onze haven liggen. Volgens artikel
7.5 en 7.6 is mede-eigenaarschap mogelijk. Formeel is het zo dat mede-eigenaarschap bij de aanvraag van een
ligplaats moet zijn aangemeld.
Op dit moment verzoeken wij van de huidige leden die op dit moment een mede-eigenaar hebben van hun schip
dit per e-mail te melden aan het bestuur, met vermelding van naam en contactgegevens van de mede-eigenaar.
U kunt dit bericht e-mailen naar de penningmeester op willemvogt@wsvburghsluis.nl of schriftelijk t.a.v. de
penningmeester W. Vogt, Postbus 89, 4328 ZH Burgh Haamstede.
5
Inrichting ledenplek
Op de ALV is vermeld dat in de hoek van het Oliegeultje een ledenplek zal worden ingericht. De daarvoor
benodigde bank is besteld en zal naar verwachting eind oktober worden geïnstalleerd.
Verzoek om reactie(s)
Als u nog vragen, commentaar of suggesties heeft, laat ons dit weten. Wij zullen u antwoorden zodat er geen
onduidelijkheid is of gaat ontstaan en wij met u verder kunnen bouwen aan onze vereniging.
Het Bestuur
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