Nieuwsbrief
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Bijgevoegd bewijs van betaling

Helling Donateurs
Met de zomer weer voor de deur, willen we nog even, iets van ons laten horen.!!!
Lees deze brief zorgvuldig door a.u.b. zodat u goed op de hoogte blijft.
Het te water laten van al onze schepen is op zaterdag 14 april 2007
Dus die ochtend kunt u geen gebruik maken van de helling.

Nieuw
Om de controle beter in de hand te houden, vindt u bij deze brief een sticker
Als Hellingdonateur van onze vereniging, is dit u bewijs van betaling voor jaar 2007
Plak de sticker zichtbaar, aan de bakboordzijde op uw boot. (b.v. naast Delfland sticker)
Leen nooit u sleutels uit aan derde, u riskeert zelf dat we u moeten royeren
Ook de helling kan u nu bedienen vanaf de buitenkant, wilt u als u aan de haven ben
alvast een heksleutel inleveren, geef wel u naam op als u de heksleutel inlevert, zodat ik
een sleutel van u naam kan afboeken.
De Borg blijft gehandhaafd voor de hellingsleutel.
Dan nog even over parkeren van uw Trailer, tijdens uw vaartochtje,
Parkeer langs de hekken, dus niet op het asfalt gedeelte, dat is namelijk niet van ons, daar
staan de caravans van ander bedrijf.
Dan hebt u ook de mogelijkheid, om uw trailer met of zonder boot, tijdens de zomer maanden
te stallen tegen een bedrag van 5,00 euro per week, Maar geheel voor uw eigen risico.!!!!!
Geeft u het altijd door bij de havenmeester, als u daar gebruik van wilt maken
Staat uw trailer er zonder toestemming, gaat die zonder pardon, aan de ketting.
Soms is er ook gelegenheid om een ligplaats in de haven te huren, tijdens de vakantie van de
vaste leden. Kosten: € 10.00 per week. Informatie: bij de havenmeester.
Na de zomer gaan we weer op de kant op 13 oktober 2007, dus geen gebruik van de helling
die dag, noteer dit alvast in u agenda.
Verder wensen we u een goed vaarseizoen toe, met veel mooi weer.
En denk aan u snelheid, er komen nogal wat klachten binnen dat er bij in en uit varen,
veel te hard wordt gevaren, laten we met elkaar rekening houden a.u.b.
Voor actuele informatie: zie ook onze website wsvw-westland.nl
Bestuur W.S.V.W.

