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

 De laatste ALV is alweer een stief weekje geleden en de hellingdag(en) staan voor de deur 
(15  & 16 oktober). Ook is er al “voor”-gehellingd en hebben een paar bootjes het droge of 
het natte verwisseld voor het omgekeerde. De machinerie van de vereniging functioneerde 
weer zoals van ouds, dus is er niets wat een geslaagde “bootjesdag” in de weg staat. 
 

 De hellingdagen zijn zo’n beetje de enige verplichte werkbeurten in de vereniging en u wordt 
dan ook geacht op tijd aanwezig te zijn en te blijven tot het moment dat de dagleiding meldt 
dat men naar huis kan gaan.   
De “boete” voor het niet verschijnen bedraagt, zoals bekend, € 100,-  
 

 Zoals de bezoekers van de ALV wel zullen weten is Felix Felius weer gevraagd en bereid om 
de technische dagleiding ter hand te nemen. 
 

 Zijn woord is dus wet en dient gewoon opgevolgd te worden.   
Volgens eigen zeggen had hij de zweep al klaar liggen. 
 

 Stefan van der Bout en z’n “meissie” (zoals hij altijd zegt)  zijn weer bereid om de altijd 
lekkere en welkome tosti’s te verzorgen.  
 

 Voor allerlei administratieve rompslomp kunt u natuurlijk ( IN DE PAUZES) bij onze secretaris, 
Hans Zoetmulder terecht.  
 

 Uiteraard is ook onze “ontembare penningmeesteres” beschikbaar om uw eventuele 
betalingen in ontvangst te nemen. Trek dus maar vast de knip als u nog iets te voldoen heeft. 
 

 Wat betreft de “aantallen” hebben we dit jaar een relatief makkie.  Door enerzijds een gering 
aantal winterbergers en anderzijds weinig eigen leden die de kant op gaan zitten we aan zo’n 

Winter Wonderland ? 



15-tal boten die verwerkt moeten worden. Met een positieve en gezonden inzet moet dit 
toch wel binnen een paar uurtjes geklaard kunnen worden. 

 
 De vraag dient zich aan waar één en ander een gevolg van is. Weinig winterbergers door ……?  

Niet afspuiten ?  Te hoog tarief ?  Te weinig reclame ?  enz.  Ieder lid in de vereniging heeft 
een eigen mening.   
 
Feit is dat op deze manier een sluitende begroting  steeds moeilijker zal worden  
de komende jaren met allerlei nare gevolgen.   Dus …. Het staat ieder lid vrij om voor het 
komende seizoen ( winter 2017- 2018) dat te doen wat hij of zij nodig acht om meer 
winterbergers te trekken.  
Mond op mond reclame, folderen in de havens en ligplaatsen rondom, een liveblog, enz. 
Zorg dat uw contributie laag kan blijven…. want de vereniging dat bent uzelf ! 

 
 Dan dat beperkte groepje eigen leden dat de kant op gaat. Misschien is het hier en nu niet de 

juiste plaats om dat nog eens uitvoerig toe te lichten. De onderling afgesproken regels zijn 
duidelijk en bekend. Het bestuur probeert zich daar, waar ook maar enigszins mogelijk zoveel 
mogelijk, aan te houden. 

 
 Dan is een lang onvervulde wens eindelijk weer in vervulling gegaan. 

Vele oma’s zeiden ooit …..Lang verwacht, stil gezwegen, nooit gedacht, toch gekregen! 
Michael Oosterwaal is bereid gevonden om de functie van havenmeester te gaan vervullen. 
Om enig houvast te bieden heeft het bestuur  een  voorlopige “Taak- en Functieomschrijving” 
opgesteld waarmee we voor als nog de relatie tussen bestuur en havenmeester willen 
formaliseren.  
Uiteraard zijn in de toekomst bijstellingen en aanpassingen mogelijk. 
Ook zal dit “document” t.z.t. deel gaan uitmaken van het “Huishoudelijk Reglement”. 
Om ook de leden de gelegenheid te bieden hun gedachten hierover te laten gaan volgt deze 
omschrijving hieronder. Voorlopig wordt aan de hand hiervan gewerk, bij twijfel of  
interpretatieverschil beslist het bestuur. 

 
 




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

→Algemeen E-mailadres voor de vereniging: info#@wsvunion.nl← 
 
Penningmeester - Miranda Koevermans:  010-2731967 - koefjes@hotmail.com~ 
 
Voorzitter - Henk Treuman:  010-2430023 - union.voorzitter@upcmail.nl 
 
Secretaris - Hans Zoetmulder:  010-4714686 – info#@wsvunion.nl 
 
=========================================================================================== 


 



~~~~~~~~~~~~ 

DE HAVENMEESTER
~~~~~~~~~~~~ 

 
Begripsbepaling: 
Waar gesproken wordt over “havenmeester”  wordt tevens bedoeld de vrouwelijke 
functionaris. 
Waar gesproken wordt over “haven” betreft dit de ligplaatsen/boxen behorende bij wsv. 
UNION 
 

1. Hijziet in het algemeen toe op veiligheid, bevaarbaarheid en technische staat van de 
haven. 
 

2. Hij regelt, onder verantwoordelijkheid van het bestuur,  de (dagelijkese) gang van 
zaken in de haven.  
 

3. Hij draagt zorg voor de (tijdige) indeling van de ligplaatsen, stelt hiervoor een schema 
op en zorgt dat dit, na overleg met het bestuur, kenbaar wordt gemaakt aan de 
leden.  
 

4. Hij behoudt bij ligplaatswisselingen  de eindcontrole en verzorgt de communicatie 
tussen de leden die dit betreffen onderling en het bestuur. 
 

5. Hij ziet  er op toe dat de vaargeul voldoende diep is, dat de kade en steigers goed zijn 
afgewerkt en dat schippers ordelijk aanmeren. 
 

6. Hij controleert regelmatig de haven en loopt die punten na die klein onderhoud 
behoeven. 
 

7. Hij draagt zorg voor dit onderhoud. (zelfstandig of met één of enkele overige leden) 
 

8. Voor dit klein onderhoud zal hem een nader te bepalen budget worden toegekend. 
 

9. Werkzaamheden welke groot onderhoud behoeven worden niet eerder ter hand 
genomen dan na overlegmet,  en goedkeuring door het bestuur. 
 

10. Voordat tot enige vorm van groot onderhoud kan worden overgegaan dient een 
gefundeerde begroting beschikbaar te zijn.  
 

11. Hij houdt gevraagd en ongevraagd het bestuur op de hoogte van de lopende zaken. 


