Beste Watersporters
De uiterste datum van teren en schuren moet nog even
onder de aandacht worden gebracht. I.v.m. het uitharden
van de teerlaag, kan worden geteerd tot uiterlijk 4 weken
vóór de tewaterlating.
Dit om te voorkomen dat de teerlaag wordt beschadigd
door de banden van de hijskraan, maar ook om te
voorkomen dat de boot van een ander wordt bevuild door
de teer die is achtergebleven aan de hijsbanden. Het
schuren kan tot uiterlijk 2 weken voor de tewaterlating.
Communiceer met je medewatersporters als je aan de
boot gaat werken, zodat je met elkaar rekening kan
houden en elkaar geen overlast bezorgt.
Verder even over de boten tewaterlating:
Deze is gepland op zaterdag 14 april 2007.
Ik hoef het eigenlijk niet meer te zeggen, maar we
beginnen natuurlijk weer om 08.00 uur. Ik hoop dat ik
weer op een volledige bergingsploeg kan rekenen. Ben je
toevallig verhinderd, geef dit dan even aan mij door. Dan
kan ik tijdig voor vervanging zorgen.
Zaterdag 14 april is de kantine de hele dag geopend.
Echter tijdens de koffiepauze en de middagpauze is de
kantine alleen bestemd voor de bergingsploeg. Dit in
verband met ruimtegebrek. De meeste leden weten dit
echter al en we rekenen dan ook weer op ieders begrip
hiervoor.
Wil ik er nogmaals op wijzen dat het liggeld betaald
moet zijn vóór de tewaterlating, dus voor zaterdag op 14
april.
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Ook verzoek ik u op die dag op tijd te komen, zodat de
bergingsploeg vlot door kan werken.
Er hangt een schema in de kantine, waarop staat
aangegeven welke ligplaats aan u is toegewezen.
Binnen één week na de tewaterlating dienen de eigenaren
zelf de bokken van hun boot te hebben opgeruimd.
Indien dit daarna door de havenmeester moet gebeuren,
worden deze meegegeven aan de oudijzerhandelaar en
heeft u bij de volgende berging een probleem.

Let op let op let op let op let op

Nadrukkelijk wordt u er weer op gewezen dat er
beslist geen kinderen tussen de boten door
mogen lopen en/of om en onder de kranen
en vrachtwagens mogen lopen.
Dit is levensgevaarlijk.
Het bestuur wijst hierbij dan ook elke
aansprakelijkheid af en wijst u nadrukkelijk op
uw eigen verantwoordelijkheid ten opzicht van
de kinderen en uzelf.

Wij rekenen weer op uw medewerking
Het bestuur
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Nieuwjaarsreceptie:
Het was een gezellige middag. De mensen die er waren hadden aan
nat en droog geen gebrek. Een nieuw jaar met vele wensen en ideeën
voor het volgende jaar. Hopelijk veel zon om nog meer te kunnen
genieten van onze boten en vooral de rust op het water. Er werd
gesproken om een volgende nieuwjaarsreceptie op een zaterdag te
houden, dit vonden wij geen gek idee. Als er meningen zijn over
activiteiten of vrijdag-zaterdag-zondag dan horen wij dat graag.
18.00 uur hebben we het licht aangedaan en de lege glazen
opgehaald, tijd is tijd toch? Een ieder heeft genoten (zo niet laat het
horen kdekker@kabelfoon.nl of 0621942211)
Een nieuw jaar met nieuwe gebeurtenissen, hou in gedachten wij zijn
allemaal vrijwilliger.
ALS HET NIET KAN ZOALS HET MOET, DAN MOET HET
MAAR ZOALS HET KAN!
Wij wensen jullie een goede vaart in 2007 gezondheid en geluk.
Cees en Klazien.

KERSTKLAVERJASSEN
15 december was er kerstklaverjassen. 16 leden hadden zich
aangemeld. Voor Cees en Klazien even wennen, maar gelukkig
wisten Harry en Erna hoe de nummertjes verdeeld moesten worden.
Een ieder was fel in het spel want de prijzen waren best groot.
De uitslag was weer verbluffend.
1e Kees Verhoog die kreeg de boodschappenmand met veel lekkere
en nuttige dingen.
2e Piet Veldhoven die was maar wat blij met zijn Rollade en een
messenset om dat ding te snijden.
3e Dhr. Veenman Een prachtig kerststuk wat zeker tot januari zal
mooi blijven.
De poedel was voor Jan Torenstra, die moest vast nog wat kado's
inpakken hij kreeg ook een pakket met inpak papier en strikjes.
Het was een gezellige avond en iedereen kreeg nog een
kerstpresentje dus eigenlijk had iedereen prijs.
Erna en Harry bedankt zonder jullie had het een zooitje geworden, zo
zie ja maar weer, alle begin ondanks al even meedraaien blijft
moeilijk.Bedankt allemaal voor ons Cees en Klazien was het een
hele fijne avond.
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Uitnodiging voor bijwonen van de
jaarlijkse
Ledenvergadering
Locatie De Ark
Rijnstraat
De Lier
Datum 4 april 2007
Tijd aanvang 20.00 uur
Noteer dit alvast in uw agenda!
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Op de algemene ledenvergadering op 4 april in De Ark zal Leo
van Geest officieel gekozen worden tot de functie van
“algemeen bestuurslid”.
Tot zijn taak zullen de havenzaken gaan behoren.
Kees Verhoog heeft zich kandidaat gesteld voor een functie
van ‟‟algemeen bestuurslid”.
Zijn taak zal het behartigen van de kantine worden.
We zijn nog wel op zoek naar een secretaris. Schroom niet om
eens met bestuur hier over te brainstormen wat deze functie
qua werk inhoud.
Dan willen wij de commissie alvast hartelijk bedanken voor
vele werk wat ze dit jaar hebben verricht om voor de
vereniging alle statuten en reglementen te vernieuwen.
Na uw goedkeuring op de ledenvergadering, zullen ze de
notaris passeren.
Daarna zullen we op korte termijn een nieuw
reglementenboekje laten afdrukken.
Commissie bestond uit Kees Kornaat, John Kreeft en Koos
Langelaan.
Bedankt mannen
Beste watersportleden;
Nog even voor alle duidelijkheid: u moet begrijpen, dat
wanneer u uw boot verkoopt, dat u dit zo spoedig mogelijk bij
de havenmeester meld.
Daarbij is het niet vanzelfsprekend dat wanneer u een grotere
boot koopt, zomaar een grotere ligplaats beschikbaar is.
Moet overbodig zijn om dit stukje te plaatsen, maar telkens
maken wij het weer mee dat er wordt gezegd, „‟dat past wel‟‟.
Laten we één ding afspreken, dit laatste wordt door de
havenmeester bepaald (maar wel vooraf).
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Beste watersporters
Wat velen al vernomen hebben is Richard onze voorzitter voor
een tijdlang uitgeschakeld.
Zoals afgesproken zou ik hem vervangen, niet dat ik hier op
zit te wachten, maar noodgedwongen zal ik dat naar eer en
geweten proberen.
Het is niet echt een taak die bij mijn drukke leventje past, maar
ik doe het graag voor Richard, zodat hij in alle rust kan werken
aan zijn herstel en hopend dat hij weer bij ons kan terug
komen.
Zo zie je maar, bij een bestuur van een vereniging komt van
alles kijken en vooral de onverwachtse dingen maken het niet
eenvoudig.
Maar toch wil ik u dringend vragen, zoals nu dit bestuur
geweldig met elkaar omgaat, met verstand en begrip, zijn wij
toch ook altijd op zoek naar mensen die zich dit aantrekken.
Bijvoorbeeld Joke is nu penningmeester en secretaris, dit zou
toch niet nodig moeten zijn.
Dus ik vraag u ons te helpen en meldt u aan als secretaris.
We zullen u goed inwerken en helpen.
Onlangs nog heeft Kees Verhoog gevraagd of hij iets kon
betekenen voor de vereniging.
Nu gaat Kees proberen de kantine en terrasbeheer een goede
invulling te geven, dat betekent, de kas beheren + inkoop en
aankleding van kantine en terras.
Geweldig toch??
Steun Kees, kom ook gezellig eens een praatje maken, duur is
het niet en gezelligheid moeten we met z‟n allen maken.
Kees ik ben geweldig blij dat je dit wilt proberen.
Wij steunen je van harte.
Het bestuur
Waarnemend voorzitter Peter Smit.
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Watersporters
Nu even een stukje van mij als “gewoon” bestuurslid.
Het onderhoud van de haven is de afgelopen jaren goed op schema
verlopen, er zijn nog wat dingen maar ik wil eigenlijk geen € meer
investeren zonder contact met de fam. Monna, dus zijn we in gesprek
geweest met P. Vellekoop (woordvoerder van de fam.)en dit is
positief verlopen. Nu staat er voorlopig op het programma, na
overleg, dat de fam. Monna de laatste kleine steigers gaat repareren
i.v.m. de stabiliteit is door ons gevraagd om een nieuw hekwerk aan
de kant/afscheiding blokhut. Dit horen wij nog. Ikzelf heb met
Delfland geregeld dat op de hoeken de overhangende wilgen terug
gesnoeid zullen worden en bekeken wordt of beschoeiing moet
worden opgeknapt. Eind februari/ begin maart zal het worden
uitgevoerd. Zelf zouden wij nog eventueel ophoging + bestrating aan
brengen achter de ligplaatsen van de fam. Van Leeuwen en de fam.
Kooten. En als wij weer een behoorlijk contract krijgen, ben ik aan
het onderzoeken of wij niet een toilet met ceptitank en een buiten
douche kunnen realiseren. Maar dat zien we later, eerst maar een
goed contract, dat is van belang voor beide partijen.
Met het naderende voorjaar begint het uiteraard bij velen te
kriebelen. De berging is op 14 april en laten we a.u.b. opletten dat
alles veilig en netjes verloopt. Zoals u weet moet uzelf goed
verzekerd zijn, de WSVW is hiervoor niet aansprakelijk.
De bergingsploeg wordt als vanouds weer samengesteld door Rien
Klop en de indeling wordt verzorgd door Jan Torenstra, L. van Geest
en onze havenmeester Piet van Veldhoven. Blijkt dat na de ter
waterlating er ergens toch iets fout zit, overleg dan met één van deze
mensen. Dan wordt dit zo weer opgelost.
Laten we daar met elkaar zorgen voor een goede te waterlating, ik
reken op u.
Dan wens ik tenslotte een warme zomer met veel plezierige
vaaruren.
Groeten Peter Smit
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Vuil dat niet bij het huishoudelijk
afval behoort.
Beste watersportleden,
Mensen, de vuilcontainer is alleen voor het huishoudelijk
afval. Als we er maar van alles in blijven gooien, zoals
lege verfblikken, teerblikken, kwasten en dergelijke,
zullen wij als watersportvereniging problemen krijgen
met de instelling SITA want dan zal het legen van de
container fors duurder worden. Dit soort afval moet u
zelf wegbrengen naar de gemeente Naaldwijk. Zo niet,
dan zal het lidmaatschap binnen de kortste keren duurder
worden, waar we met zijn allen niet op zitten te wachten.
Afvoeren van grof vuil:
Daar moet u ook zelf voor zorgen.
Aangezien de gemeentewerf in De Lier dicht gaat en wij
als vrijwilligers geen zin hebben om naar Naaldwijk te
rijden voor uw afval.
In de statuten staat trouwens ook dat u daar zelf voor
moet zorgen.
Dus geen vuil meer op de aanhangers gooien, bij
voorbaat dank.

Groetjes Jan Torenstra
jltorenstra@kabelfoon.net
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Activiteiten voor 2007
Datum

activiteit

kosten

Plaats

vrijdag 30 maart 2007 paasklaverjas
€ 2,50
kantine
woensdag 4 april 2007 Leden vergadering De Ark Rijnstraat De Lier
zaterdag 14 april 2007
Berging We gaan er weer in.
zaterdag 19 mei 2007 Opening zomerseisoen varen vanaf
blokhut
Zomer ??????? blokhut hou prikbord in de gaten
zaterdag 15 september 2007 Viswedstrijd
€ 2,50
blokhut
zaterdag 29 september 2007 Jaarfeest € 5,00 Pleincentrum Naaldwijk
zaterdag 13 oktober 2007
Berging weer de kant op
vrijdag 16 november 2007 Bingo
€ 10,00
winterkantine
vrijdag 14 december 2007 Kerstklaverjas € 2,50
winterkantine

Alle activiteiten worden van tevoren aangegeven bij de kantine.
De inschrijflijsten zullen daar ook hangen.
Inschrijven is ook direct betalen. (wij moeten het anders zelf betalen.)
HOU DE PRIKBORDEN IN DE GATEN!!!!!
ER KUNNEN ONVERWACHTS ACTIVITEITEN BIJKOMEN!
Wij staan open voor nieuwe dingen, weet U wat meld het ons.
Kritiek is welkom, alleen opbouwend a.u.b. afbreken kunnen we zelf.
We gaan voor een gezellig jaar en hopen dat U allen weer meedoet.
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Van de leden administratie maart 2007
Verhuisd
C Dekker
P Zuidgeest

Parelduiker 36
Koningveld 2

2681 VH Monster
2671 DN Naaldwijk

Nieuwe Jaarleden
v Dop
woonplaats
v Eijk
woonplaats

De Lier
Kwintsheul

Nieuw Zomerlid
Luijendijk
woomplaats

De Lier

Nieuwe Hellingdonateurs
Moor
woonplaats
V d Heuvel woonplaats
Spronsen
woonplaats

Hoek v Holland
Delft
Monster

Opgezegd
jaarlid
Ruiter
woonplaats
Littooy
woonplaats
Spring in,t Veld
woonplaats
maar blijft Donateur
Jansen
woonplaats
Opgezegd
W Steenks

Zomerlid
woonplaats

Delft
Naaldwijk
Den Haag
Delft

De Lier

Opgezegd Donateur
R Timmers
Administrateur Joke Kroonen
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Water Sport Vereniging
Westland
Uitgave: maart 2007

Opgericht
26 oktober 1974

Rabo Bank Nr:13.53.69.835
=====================================
=========
Voorzitter

Secretaris/penningmeester

Algemeen bestuurslid

Richard Busscher
Windmolen 11
2678 DK De Lier
Joke Kroonen
Essenhof 15
2678 SN De Lier
0174-514029
jokekroonen@kabelfoon.nl
Leo van Geest
Willem111 straat 12
2676AM Maasdijk
0174-518460

Algemeen bestuurslid

Peter Smit
Leeuweriklaan 48
2678 WN De Lier
0174-516686

Algemeen bestuurslid

Jan Torenstra
F.v.Valstarplantsoen 1
2671 RC Naaldwijk
06-28974413
jltorenstra@kabelfoon.net
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Havenmeester

Piet van Veldhoven
Telefonisch

bereikbaar;
06-18374795
0174-516724
Jachthavenlocatie

http://www.wsv-westland.nl

Laan v Adrichem
Kantine/blokhut
De Lier
0174-517702

info@wsv-westland.nl

Postadres

Postbus 125
2678 ZJ De Lier

Kantinebeheer

Jan Torenstra

06-28974413
Redactie

Jan Grootscholten
Slangenburch 20
2681 NL Monster

lejamo@kabelfoon.nl
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