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Binnen de vereniging hebben we eigenlijk maar een paar keer per jaar gezamenlijk contact.  Toch zijn er soms zaken die we u willen melden 
of met u willen delen voordat er bijvoorbeeld allerlei geruchten de ronde doen of moppers ontstaan terwijl dat eigenlijk hele maal niet 
nodig is. Daarom zal er zo af en toe een berichtje van het bestuur  in uw mailbox of brievenbus verschijnen. 
Het gaat iets te ver om het nu direct een “Union Nieuwsbrief” te noemen want dat zou iets te veel verwachtingen kunnen wekken. Zie het 
meer als een onregelmatig verschijnend brokje informatie. 
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 Het jaar loopt langzaam ten einde. Iets wat u waarschijnlijk wel zal zijn opgevallen. Een kort 
berichtje lijkt me dan ook op z’n plaats al is er na het hellingen op 18 oktober weinig echt 
“vermeldingswaardigs” op verenigingsnieveau gebeurd. Wel werden Henk T. en Martin G. op 
privé terrein getroffen door enige ingrijpende tegenslagen die ook veel van hun tijd vergden. 
De bestuursvergaderfrequentie is dan ook tijdelijk iets verlaagd. 

 

 Ons geduld rond het overleg over de kostprijsdekkende huurprijs met de gemeente heeft z’n 
eerste vruchten afgeworpen want aan het haventerrein zijn enige reparaties uitgevoerd en is 
een stuk van de kade opgehoogd. Na het hellingen zullen er, zo is toegezegd ook 
werkzaamheden op het winterterrein worden uitgevoerd. Met name de vloer en het 
hekwerk krijgen dan aandacht. 

 

 De schade aan de boot van Ton is op een knappe manier door Ton (en helpers) gerepareerd 
en zal worden vergoed. Over een andere schade buigen zich nu onze verzekering en de 
verzekering van de andere partij. Daar hebben we verder als vereniging/bestuur dus gelukkig 
verder geen omkijken meer naar. 
 

 Martin Zegers heeft aangegeven te willen stoppen met zijn functie als terreincommissaris. 
Mocht iemand dan ook de behoefte voelen deze functie over te nemen, dan kan hij/zij het 
beste contact opnemen met één van de overige bestuursleden zodat we hem/haar alvast 
een beetje bij kunnen praten. Bel of mail gerust.  
 

 Rest me nog u allen fijne kerstdagen, een gezellig uiteinde en een spetterend begin van 2014 
toe te wensen. 
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Henk Treuman: 010-2430023 - union.voorzitter@upcmail.nl 
Martin Gerharts:  010-4141899 - secretaris.union@tele2.nl 
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