
  UNION – INFO 2016 – APRIL - NR.2 ========================================================================================== 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. ===========================================================================================  Nog even en we zien elkaar allemaal weer tijdens de ALV op donderdag 7 april 2016, aanvang 20.00 uur in de Alewijnzaal van Verzorgingstehuis François Haver Schmidt, Willem de Zwijgerlaan 35  3116HW Schiedam. De stukken voor de vergadering zijn door de secretaris op 29ste maart aan ons allen verzonden dus werd het gras voor een “lekker lang” info-bulletin voor m’n voeten weggemaaid. Slechts een paar kruimels bleven er nog over voor dit Info-blaadje. 
  Verontrustende berichten bereiken het bestuur dat er schijnbaar door minder sociaal ingestelde lieden op het winterterrein boten worden afgespoten met tuinslang en drinkwater. Dat is toch echt niet de bedoeling (ook niet in de haven) dus mocht u een onverlaat op deze manier bezig zien spreek hem of haar er dan even op aan. De vereniging dat zijn we allemaal !! 
  De penningmeester heeft, met enerzijds de staat ven “baten en lasten” en anderzijds het eertijds door Frans Lit opgestelde contributieverhogingsschema (?!) in de hand, gekeken of er nog een gezonde financiële toekomst voor de vereniging in het verschiet ligt. Met een kleine verhoging van € 425,- naar € 460,- is er geen vuiltje aan de lucht zo verzekert zij ons. Op de ALV zal dit dan ook voorgesteld worden. 
  Omdat er rond het elektriciteitsverbruik wat vraagtekens zijn en mogelijkerwijs het per ongeluk verkeerd insteken van stekkers in stopcontacten hieraan ten grondslag kan liggen worden er binnenkort aan iedereen slotjes en afsluitpennen verstrekt.  
  In tegenstelling tot wat eerder “gebruikelijk” was wordt met onmiddellijke ingang van buitenleden gevraagd - en verwacht - vooraf te betalen! 

  In het kader van de ARBO loopt er een ministerieel onderzoek(je) naar de risico’s van salmonella besmetting. Niet meedoen is geen optie. Blijkbaar dus toch wel een dingetje. In de haven even goed doorspoelen voordat u de watertank van uw boot vult is dan ook wel aan te bevelen. 
 =========================================================================================== Miranda Koevermans:  010-2731967 - koefjes@hotmail.com Henk Treuman:  010-2430023 - union.voorzitter@upcmail.nl Martin Gerharts:   010-4141899 - secretaris.union@tele2.nl ===========================================================================================  

Daar is ie dan “De zon” 


