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

 
 In het laatste INFO-tje van januari 2017 plaatsten wij de volgende tekst:  

“Er is ooit wel eens opgemerkt dat het met de risico’s van een “legionella” besmetting bij ons op de 
vereniging niet zo’n vaart zou lopen. Toch plaatsten wij in het 1

e
 INFO-blaadje van 2016 de tekst….:  

In het kader van de ARBO loopt er een ministerieel onderzoek(je) naar de risico’s van legionella 
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.  
Op 25 januari krijgen we een bezoek van een controleur van Evides. De aankondiging (brief) deelden wij 
destijds  met u.   
 

Nu, zo’n zes maanden, later mochten we, afgelopen woensdag 5 juli, na eerdere 
afmeldingen, uiteindelijk een Evides – vertegenwoordiger ontvangen. Hij ondervroeg ons op 
vele punten. Ter uwer info…. 
 

 
 
We houden u op de hoogte van de (nieuwe) ontwikkelingen zodra die bij ons “binnen zijn”. 
 
Inmiddels de onderstaande reactie ontvangen van Evides.  
Onder anderen Hans Zoetmulder en Harry Helleman houden zich hiermee bezig. Ze hebben 
een eerste onderzoekje gedaan naar de te verrichten werkzaamheden wat nog best een 
aanzienlijke klus kan worden en zullen na de vakantie van Hans hiermee verder gaan. Een 
offerte is aangevraagd voor de noodzakelijke materialen. Dus mocht één van de overige 
leden nog tips, ideeën, aanbiedingen enz. hebben dan gaarne aan hen doorgeven. Er is wel 
enige tijdsdruk dus liever gisteren dan vandaag….het is maar een hint. 

2017 … Een mooi jaar ??? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Een eerdere oproep, ongeveer 6 maanden geleden, om de plaats van mevr. Ensink in de 
evenementencommisie te gaan overnemen heeft jammergenoeg (nog) geen reacties 
opgeleverd. Het bestuur gaat er vanuit dat “geen evenementen” toch niet echt de wens is 
van de leden. Met nadruk dus nogmaals het verzoek…… meld u aan voor een functie binnen 
de vereniging! 
 



Vraag u niet af wat de vereniging voor u doet, maar vraag u af …  
“Wat doe ik voor de vereniging !!!” (vrij naar JFK) 

 

 Misschien ten overvloede maar per 1 januari 2019 loopt de mogelijkheid af om nog verder 
gebruik te maken van schragen die gemaakt zijn van buis/pijp-materiaal. Dit besluit is 
genomen door de leden tijdens de ALV van 3 april 2014. U heeft dus nu nog slechts anderhalf 
jaar de tijd (18 maanden) om één en ander aan te passen. Op dit moment, begin juli 2017, 
staan er nog zo’n ± 16 tot 18 schragen en schraagjes op het terrein die niet conform het 
besluit van de algemene ledenvergadering zijn. Nieuwe (asp.) leden krijgen van de secretaris, 
in de info-map die ze uitgereikt krijgen, de richtlijnen zoals die o.a. door Felix jr. zijn 
opgesteld. 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. 
 

 In september gaan we met ± 18 leden, het merendeel met partner, het 50 bestaan van de 
vereniging vieren. Alles is geregeld en nu is het alleen nog wachten op de grote dag. De dag is 
heheel verzorgd van 's-morgens vroeg tot ’s-avonds laat. Met een boottocht, een lunch en 
een diner kan de dag eigenlijk niet stuk. We kijken er nu al naar uit.  

 

 Het zomerseizoen moet nog beginnen maar vergeet niet dat vóór 1 september a.s. het 
winterstallingsformulier (al dan niet via ‘t internet) ingediend moet worden bij de secretaris 
als u wilt dat uw boot overwintert op het winterterrein. De formulieren hiervoor kunt u 
terugvinden op de website van de vereniging. Vergeet niet dat er een kopie van meest 
recente verzekeringspapieren ingeleverd moet zijn bij de secretaris inclusief een kopie van de 
afschrijving. Als de papieren niet in het bezit van de secretaris zijn, kunt u geen gebruik 
maken van het winterterrein. Uiteraard is dit alles om ervoor te zorgen dat alle leden 
verzekerd zijn en de veiligheid in de vereniging ook op dit punt goed verzorgd is.  
 

 Twee bestuursleden gaan proberen de overvloed van waterlelies te verwijderen uit het 
water bij de haven. Als de bedachte manier lukt, (?!) kan dit een jaarlijks terugkerende taak 
worden voor een werkbeurt. Laten we hopen dat het werkt. 
 

 Tijdens de zomerperiode zijn er weinig mensen aan de haven. Mocht u een vrije middag 
hebben en niet weten wat te doen, je kunt altijd het haventerrein vrij maken van onkruid.  
 

 Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit. Tijdens de najaars ALV is het bestuur 
van plan een interne wijziging van taken aan u voor te leggen. Hans Zoetmulder heeft de 
ambitie om z’n taak als secretaris te verruilen voor die van penningmeester. Alleszins 
begrijpelijk gelet op zijn arbeidsverleden. Miranda Koevermans zou dan warme 
belangstelling hebben voor de functie van voorzitter(ster) en omdat Henk Treuman natuurlijk 
z’n medebestuursleden gaarne tegemoet komt in hun wensen en verlangens wil hij dan wel 
de taken van het secretariaat van Hans overnemen. Iedereen kan er dan weer een tijdje 
tegenaan. Het mooie is dat Martin Gerharts dan nog steeds als een soort van “gouwe-ouwe-
getrouwe” in voorkomende gevallen de “achtervang”voor vele zaken is en dat ook in de 
nieuwe taakverdeling wil blijven volhouden. Het bestuur hoopt dan ook dat de leden kunnen 
instemmen met deze “wisseling van functies”.  
 

 We wensen iedereen een fijne vakantie 
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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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