EEN-1-ONE-WESTLAND-EEN-1-ONE
Hoe we ook gestemd hebben (of niet) het feit blijft na 1 januari
zijn we gemeente Westland.
Met vooruitziende blik hebben de toenmalige bestuurders bij
oprichting van onze vereniging, gekozen voor de naam WSVWestland.
Het huidige bestuur zal zodra de nieuwe coalitie bekend is,
contacten gaan leggen met de bestuurders van de nieuwe
gemeente Westland, en alle fracties aanschrijven om onze
vereniging weer onder de aandacht te brengen.
Feestjaar 2004 zal in het teken staan van jubileumjaar. 30-jaar
bestaan is niet niks.
Komend jaar zal dan ook bol staan van activiteiten voor
iedereen, met als klap op de vuurpeil, “het Jubileumfeest".
Deze winter zal ook weer zijn koude dagen (weekenden)
krijgen, daarom wil ik U er nogmaals op wijzen dat het
verboden is uw boot elektrisch te verwarmen, (dit geld voor
iedereen) de havenmeester en bestuursleden zullen hier streng
op toezien en regelmatig controleren. Dus u bent
gewaarschuwd!!!
Rest mij nog U een zalig "kerstfeest" en een "gezond" 2004 toe
te wensen namens het hele bestuur.
Uw Voorzitter,
Richard Busscher.

Steigeronderhoud 2003 - 2004
Vanwege steigeronderhoud wordt u allen verzocht om zo snel
mogelijk alles wat zich aan de bovenkant van de steigers bevind,
te verwijderen, daar deze zaken het onderhoud vertragen. Hier
bedoelen wij dus matjes en losse touwen ect.
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Berging, perfect.
De winterberging is dit jaar naar mijn inziens (mede door het mooie
weer) naar tevredenheid verlopen.
“of ging er toch nog iets mis???” “jawel” de stoppen vlogen om
onze oren, dus Henk z’n elektrotechnische kennis moest worden
geraadpleegd. Het is ook altijd wel lachen dat er dan ook veel
kapiteins opstaan die zich op het elektropad begeven. ’n cent, ‘n
schroef of een spijker i.p.v.een zekering. Levensgevaarlijke situaties
worden er bedacht. (schoenmaker blijf bij je leest) Maar goed, Henk
loste de problemen op en kon er toch op volle kracht de boten
worden schoongespoten. Persoonlijk geef ik hierbij een pluim voor
het schoonspuiten van mijn kleine bootje de Proemel. Die ouwe
trouwe Doerak ligt tenslotte in Kampen en misschien wel ingevroren
in het ijs. Maar wij liggen weer veilig en zonder schade op de kant en
weten we hoe het in 2004 ook weer moeten doen. We staan nu voor
het lange winterseizoen vol onderhoud en aanpassingen.
Hierbij wordt weer gerekend dat de (milieu)regels nageleefd zullen
worden en deze staan elders in het boekje.
J Gr

Regels ligplaats
Een lid van de Watersportvereniging Westland heeft recht
op een ligplaats; niet op een specifieke ligplaats. Indien het
voor een optimale indeling van de steigers beter is dat uw
boot wordt verlegd, wordt deze wijziging in overleg met u
doorgevoerd.
Een lid die zijn bestaande boot vervangt door b.v. een
langere boot, heeft niet automatisch recht op een grotere
ligplaats. Hiervoor dient eerst overleg met het bestuur en
de havenmeester te zijn om te zien of er überhaupt ruimte
is in de haven.
Verkoop van een boot kan nooit met het beloven van een
ligplaats. Bij verkoop valt de ligplaats altijd terug aan de
vereniging. De nieuwe eigenaar van de boot kan wel op een
wachtlijst worden geplaatst als aspirant lid. Zodra er een
plaats vrijkomt, of indien er op dat moment geen wachtlijst
is, komt het aspirant lid na toestemming van het bestuur
in aanmerking voor een ligplaats.
Dit hoeft de beslist niet de vorige ligplaats van de
betreffende boot te zijn. Met. name. Voor een kopplaats
zijn altijd aanvragen van bestaande leden. Het bestuur en
de havenmeester beslist welke boot het beste op de
kopplaats kan liggen.
HET BESTUUR

UITNODIGING
Op zondag 11 januari 2004 wordt weer de gelegenheid
gegeven om elkaar het beste toe te wensen. Wij hopen dat
net zoals de vorige jaren de opkomst weer groot zal zijn.
De kantine aan de jachthaven is open van 15.00 uur tot
17.00 uur.
Het bestuur.

GROOTS BINGOSUCCES
Onze bingo avond van 14 november 2003 was weer een groot
succes. Door 41 personen werd er meegespeeld. De kantine
had een volle bezettin, er moest zelfs een staantafen bijgezet
worden. Veel van de aanwezigen gingen met een prijs naar
huis. Bij deze wil ik Aad Visser bedanken, die voor ons de
warme snacks geheel gratis heeft gesponsord. En uiteraard
ook Harry en Richard bedankt voor het laten rollen van de
ballen dat jullie elk jaar weer fantastisch doen.
En dan nu op naar volgend jaar, maar schrijft u zich dan zeker
op tijd in, want vol is vol ook in ons jubileumjaar.
Joke

Milieu milieu milieu milieu
Ook wij ontkomen er niet aan!!!!!!!!!!!!
Om deze reden willen wij u nogmaals wijzen op de
volgende punten;
1) Leg een zeil onder uw boot bij het werken aan de boot.
2) Er mag geen werkmateriaal of rommel onder uw boot liggen
opgeslagen. Verf en kwasten a.u.b. in uw boot bewaren.
3) De leden dienen zelf voor de afvoer van het chemisch afval
zoals accu’s, olie en verfresten te zorgen. Ook het bootvuil
moet zelf worden afgevoerd. (gratis bij de gemeente)
4) Bij het verlaten van de haven dient ook de stekker uit de
stoppenkast verwijderd te zijn. Eventuele doorgeslagen
stoppen (16 Amp.) dienen te worden vervangen.
5) Het is verboden elektrische kachels, verwarmingselementen,
e.d. in de schepen te gebruiken. Hierop wordt door het
bestuur en de havenmeester scherp gecontroleerd.
6) Activiteiten welke niet met het havengebeuren te maken
hebben, worden niet toegestaan. Dit geldt ook voor gebruik
van de kantine en/of blokhut.

Jeetje, dat wist ik niet, of toch wel!!
Vieze vette handen. Vaak gebruiken we dan een agressief
middel zoals: thinner, peut of benzine met als gevolg een
schrale en gevoelige huid. Smeer je handen in met een
beetje olijfolie en droog ze af met een stuk keukenrol.
Legionella killer. De firma Imso brengt het product
Certinox voor het reinigen en legionella vrij maken van
drinkwatertanks en leidingen aan boord van schepen in de
handel. Door een mengsel van 20 ltr. Water en Certinox
twee uur rond te laten pompen is de installatie bacterievrij.
Info: Imso tel. 020-6426011.
Water in de dieseltank. Het gebruik van tampons (ja,
algemeen bekend door de TV reclamespots) heeft voor de
motorbootschipper ook een gebruiksdoel. Knoop een aantal
aan elkaar en laat deze tamponketting aan een touwtje tot
op de bodem van de dieseltank zakken. Na enige tijd de
ketting voorzichtig naar boven halen en u zult constateren
dat zij als absorberend hulpmiddel hun werk hebben
gedaan!!!

Uitgave van het clubblad;
Het clubblad komt 4 x per jaar uit, dit is op de volgende data,
zodat een ieder rekening kan houden met het inleveren van de
kopie. Dit kan ook via E-mail.
Boekje 2002/1 verschijnt half maart;

Uiterste inleverdatum kopie is dan 1 maart.
Boekje 2002/2 verschijnt half juni;

Uiterste inleverdatum kopie is dan 1 juni.
Boekje 2002/3 verschijnt eind september;

Uiterste inleverdatum kopie is dan 15 september.
Boekje 2002/4 verschijnt half december;

Uiterste inleverdatum kopie is dan 1 december
Schroom niet om ook eens een stukje te schrijven, de redactie
zal het vanzelfsprekend van harte toejuichen.
E-mail : lejamo@kabelfoon.nl

Jan Grootscholten

Bij deze wil de redactie van ons clubblad, u
allen hele fijne kerstdagen en een
voorspoedig 2004 toewensen.
Jan Grootscholten

