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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. 
=========================================================================================== 
 

 Binnenkort gaan we weer hellingen (15 oktober) In het vorige info-blaadje werd het al 
aangekondigd,  eigenlijk is het ook algemeen bekend, maar nu staat het toch ook echt te 
gebeuren. Alleen die leden die zich op de juiste wijze hebben aangemeld voor de 
winterstalling zullen worden gehellingd.  Destijds (vorige Info) stond er in het info-bulletin 
de onderstaande tekst. Voor zover bekend is er op geen enkele wijze bezwaar hiertegen 
aangetekend 

 
 De secretaris verzoekt u dringend om, als u uw boot deze winter op de kant wilt hebben, 

het  daarvoor bestemde “Aanvraagformulier Winterberging” van de website te 
downloaden, in te vullen, en met de gewenste bijlagen aan hem te retourneren. Dit kan 
en mag via de mail (gescande ingevulde aanvraag + bijlagen) of via de post (ingevulde 
aanvraag + bijlagen) of via de  “handje in het handje” methode (ingevulde aanvraag + 
bijlagen). Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen! De uiterste 
inleverdatum is gesteld op 15 september 2016. 

 
 Zoals afgesproken tijdens de ALV van het najaar 2015 verzoeken wij iedereen voor een 

compleet dossier de volgende documenten aan te leveren: 
1. Verzekering: Een kopie van de polis van de bootverzekeringen. 
2. Bankafschrift: Een kopie van het afschrift waarvan de meest recente afschrijving van 

de verzekering zichtbaar is. 
 
LET OP: 
Mochten de benodigde gegevens niet worden ontvangen, zal uw boot niet meer automatisch 
zijn recht vinden op het winterstallingterrein. Pas wanneer de juiste gegevens ontvangen zijn, 
kunt u weer gebruik maken van deze voorziening. Eén van beide documenten is niet 
voldoende. 
Het bestuur vertrouwt erop dat een ieder de informatie verstrekt. Uiteraard geldt dat als u 
deze informatie al aan de secretaris heeft toegestuurd dit schrijven voor u niet van toepassing 
is. 

 

Indian Summer ? 



 Nog zo’n heikel punt is de betalingsmoraal. De penningmeester meldt elke 
bestuursvergadering de stand van zaken. Die is, jammer genoeg,  niet altijd even rooskleurig. 
Dien ten gevolge heeft het bestuur besloten om met ingang van 1 juli (zie vorige “Info”) - 1 
oktober 2016 in zee te gaan met een incassobureau om achterstallige gelden/rekeningen te 
innen.  Eventuele incassokosten zullen natuurlijk ook, door het incassobureau, op de 
wanbetaler worden verhaald. 

 
 Volgend jaar bestaan we 50 jaar. Het bestuur heeft bepaalde ideeën om hier enige aandacht 

aan te geven maar die zijn, uiteraard, niet alleen zaligmakend. Mocht u dus bepaalde 
suggesties hebben dan kan u die natuurlijk kenbaar maken aan het bestuur. Bij voorkeur via 
de mail of schriftelijk.. 
 

 Uiteraard willen we weer een beroep doen op Felix jr. om op de aanstaande hellingdagen, 
zoals eigenlijk al een soort van traditie is , de touwtjes in handen te nemen. Zijn 
aanwijzingen, als hij wederom hiertoe bereid is, zijn dus leidend. 
 

 In het verlengde hiervan, in allerlei papperasserie van de vereniging wordt er aan alle kanten 
op gewezen dat we hellingen op “eigen risico” en dat de vereniging en/of het bestuur en/of 
haar medewerkers op generlei wijze aansprakelijk zijn. Nogmaals willen we hier iedereen op 
attend maken. 
 

 In de “zaak van Klooster” u weet wel, die boot die een deukje opliep in de koelpijp is 
uiteindelijk door de wederzijdse verzekeringen en na veelvuldig en tijdrovend overleg met 
het bestuur een “verrassend” besluit genomen. Het mailtje waarmee e.e.a. aan ons werd 
meegedeeld wilde we u niet onthouden:  
 

Van: Gerard Hoogstraten [mailto:Gerard.Hoogstraten@schoutenzekerheid.nl]  
Verzonden: woensdag 7 september 2016 13:25 
Aan: 'secretaris.union@tele2.nl' 
Onderwerp: Aansprakelijkheidsschade Hr. van 't Klooster 17 oktober 2016. Ons 
kenmerk sch290719 
 
Geachte heer Gerharts, 
  
Met betrekking tot bovengenoemde schadeclaim delen wij u het volgende mede. 
Inmiddels heeft de maatschappij een pragmatische regeling getroffen met de 
rechtsbijstandverzekeraar van de tegenpartij. 
Zonder erkenning van aansprakelijkheid is deze schade afgewikkeld via een 
betaling ad € 1.500,00. 
  
Wij gaan over tot sluiting van het dossier. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Gerard Hoogstraten  
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 → Algemeen E-mailadres voor de vereniging: info#@wsvunion.nl   ← 
  
Miranda Koevermans:  010-2731967 - koefjes@hotmail.com 
Henk Treuman:  010-2430023 - union.voorzitter@upcmail.nl 
Hans Zoetmulder: 010-4714686 – info#@wsvunion.nl 
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