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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 helemaal 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. 

================================================================================== 

 Volgens de kalender is het nu lente, het vaarseizoen komt er met rasse schreden aan. Een 
eerste Info-bulletin is dan ook geen overbodige luxe.  

 In een krant zit de rubriek “roddel en achterklap” meestal in het tweede deel. In dit 
bijzondere geval wil ik er maar eens mee beginnen. 

 Er doet een vreemd verhaal “de ronde” zo meldt de secretaris. Hij zou door een lid van de 
aangrenzende watersportvereniging “in elkaar geslagen” zijn. Uiteraard is dit klinkklare 
onzin. Navraag door Mik wijst uit dat dit verhaal de wereld in zou zijn gebracht door een ex-
lid en een en een oud-winterstaller. Een “paling aan de haak” slaan is vaak makkelijker dan 
dit soort glibberige gekkigheden te bestrijden dus daarom maar even hier dit berichtje 
geplaatst op verzoek van de secretaris. 

 Ongetwijfeld zult u ergens op het winterterrein of haven iets aantreffen waar u het niet mee 
eens bent, al of niet terecht. In een dergelijk geval vragen wij u dit te melden bij het bestuur 
en niet rond te bazuinen ergens in de vereniging waardoor onnodige verwarring en vooral 
onbegrip wordt voorkomen. 

 In het vorige bulletin meldden we het al 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.  

 Doordat Martin Zegers wegens privé-omstandigheden niet in de gelegenheid is geweest om 
samen met zijn “rechterhand” Leo Noordijk het winterwerkbeurten programma vorm te 
geven is de kans aanwezig dat een aantal leden verzocht zal worden in de “zomerperiode” 
iets voor de club te doen. Uiteraard geldt indien aanwezig en uiteraard in goed overleg enz. 
enz. 

 De “broertjes” Zegers zullen in ieder geval ind zomerperiode de helling-lier eens duchtig 
onder handen nemen na het te water laten van de bootjes.  

 Hier en daar gaan er stemmen op om op vrijdag 17 april “voor te hellingen”. Leden (of 
anderen) die daar interesse in hebben en kunnen meehelpen moeten dit zo snel mogelijk 
melden bij het secretariaat.    

 Met elk Info-Bulletin wat verschijnt komt de datum dat schragen van “buismateriaal” niet 
meer gebruikt mogen worden binnen de verenging dichter bij. De leden welke tegen die tijd 
nog in het bezit zijn van buisschragen mogen die probleemloos laten staan op het 
winterterrein. De vereniging zal zorgdragen voor het afvoeren van dit oud ijzer en met de 
opbrengst de clubkas spekken. 
 
 



Hieronder de kernpunten van het jaarverslag van het secretariaat. Mocht u nog behoefte hebben 

aan een uitgebreidere versie neem dan contact op met Martin Gerharts: 010-4141899 - 
secretaris.union@tele2.nl want bij de stukken t.b.v. de ALV (welke u separaat zullen worden 
toegezonden) zal geen apart verslag bijgevoegd zijn zo is mij verzekerd. 

 

 Na vele telefoontjes, e-mails, bezoekjes, onderhandelingen en correspondentie met de 
Gemeente Rotterdam is het hoofdstuk “kostprijsdekkende huur” eindelijk afgerond. In ieder 
geval hebben we er een voordeliger contract dan voorheen mee in de wacht gesleept en dat 
maakt onze inspanningen niet tevergeefs.  

 In de haven is het nodige werk door de gemeente verzet en is de beschoeiing weer helemaal 
vernieuwd waardoor verzakking niet snel meer zal gebeuren. Het zal ieder lid sieren om daar 
eens de boel aan te vegen, de plantenbakken wat aandacht te geven en onze vlaggen eens te 
hijsen en en neer halen bij duisternis. 

 Ledenmutaties. De vereniging heeft afscheid genomen van Jan Felthuis (andere vereniging), 
Michel Hilgers (andere vereniging), Martin Barendrecht (tijdelijk naar andere vereniging), 
Frans Lit (andere vereniging) en Jan Werther (verkoop boot). Als nieuwe adspirant leden 
mochten wij verwelkomen Ben van den Bout (ja ja idd. de vader van), André van der Holst, 
Miranda Grobecker, Ruud van Noordennen en Alex van Kleef. 

 Op verzoek hebben we afgelopen jaar gekozen voor een barbecue in september. De geijkte 
maand mei is meestal erg bezet en is een ieder druk bezig om uit te varen. Het weer viel niet 
tegen en het bezoek eigenlijk ook niet zodat we mogen zeggen dat een geslaagd evenement 
was. Dit natuurlijk dankzij de inspanningen van de evenementencommissie, waarvoor 
enorme dank. Trouwens ook de visvangst veel ditmaal niet tegen in tegenstelling tot andere 
jaren.  

 Nu bestaat deze commissie (evenementencommissie) uit Joke en Ed  Schuil, Ron Koevermans 
en Diana Ensink. Joke en Ed zijn in de maand mei afwezig en Miranda en Ron zijn van 23 april 
t/m 17 mei met vakantie. Om nu alleen Diana Ensink met het organiseren van de bbq te 
belasten is misschien een BBQ te ver. Op de ALV zullen we dus vragen wie er belangstelling 
heeft voor het vormen van een nieuwe evenementencommissie en wie er helpt de 
bbq/viswedstrijd te organiseren. Indien er geen aanmeldingen zijn dan ditmaal (2015) geen 
bbq en viswedstrijd. 

 Zoals wettelijk voorgeschreven hebben we een voorjaars- en een najaarsledenvergadering 
gehouden. Als bestuur zijn we 5x bij elkaar gekomen en met onze buren wsv “Overschie” is 
1x overleg gepleegd. De ontelbare telefoontjes en informele overleggen laten we hier maar 
even buiten beschouwing. 

 Nieuwjaarsreceptie. Onder het genot van een drankje, een hapje en live pianomuziek werd 
dit een geslaagde receptie met een goede opkomst van de leden en hun aanhang. De 
brasserie was prachtig in kerstsferen gebracht en de bediening was weer prima. Laten we 
niet vergeten dat deze dames dit geheel belangeloos doen. 

 Voor de winterstalling hebben we best nog wat reclame gemaakt en dit heeft uiteindelijk 
geleid tot 13 betalende buitenleden(kassa voor de vereniging) De winter was ditmaal zeer 
mild met bijna geen vorst en een ieder had ruim de tijd om zijn/haar boot weer vaarklaar te 
hebben. Als we nu vast ALLEMAAL om ons heen gaan werven voor de winterstalling van 
2015-2016 dan moet het toch mogelijk zijn dit getal ruimschoots te overtreffen. 
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Henk Treuman: 010-2430023 - union.voorzitter@upcmail.nl 
Martin Gerharts:  010-4141899 - secretaris.union@tele2.nl 
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