
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

UNION – INFO 2019 – December  - NR.4 
========================================================================================== 
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. 
 

 
 

 Afscheid voorzitter 
a een lidmaatschap van ± …. jaar, waarvan een aantal jaren vol verve en 
enthousiasme in het bestuur te hebben gezeten – de laatste tijd zelfs zonder in 

het bezit te zijn geweest van een boot – heeft Miranda Koevermans besloten per 1 
januari 2020 haar lidmaatschap van de vereniging op te zeggen. Dien ten gevolge zitten 
we per 1 januari 2020 met een vacature in het bestuur.  Om iedereen die mogelijk niet 
de Statuten bij de hand heeft of uit zijn of haar hoofd kent,  staat aan het eind van dit 
INFOOTJE het artikel uit de statuten wat handelt over de benoeming van bestuursleden. 
 
 

 Gezocht bestuurslid  
it het bovenstaande zal het u wel duidelijk zijn dat we zoeken naar een nieuw 
bestuurslid.  Om een beeld te schetsen van het één en ander het volgende: Op 

jaarbasis komt het bestuur, min of meer op toerbeurt bij één van de leden thuis tussen 
de 7 à 10x bij elkaar. De data zijn ruim van te voren bekend (jaarplanning) Besproken 
worden lopende zaken en vaste punten. De hieruit voortvloeiende activiteiten worden 
onderling verdeeld en uitgevoerd. 
 
 

 Bestemmingsreserve – Afwerkplek 
n navolging van andere verenigingen willen wij bij Union proberen ook een 
afwerkplek te realiseren voor de bootjes als ze uit het water komen.  

Dit zal niet direct een simpele klus en zeker ook niet een “goedkoop” project worden. 
Het is dan ook hierom dat het bestuur gaat “sparen” om op afzienbare termijn deze 
ambitie te kunnen waarmaken. Uiteraard zal één en ander moeten voldoen aan de eisen 
en regelgeving van de DCMR iets waar we zeer zeker rekening mee moeten houden. 
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2019 … Hopen tegen beter weten in ?? 



 Inloggen Besloten Deel Website 
oor de nieuwe of aankomende leden en natuurlijk ook de huidige leden die het 
misschien vergeten zijn nog maar eens op een rijtje gezet hoe je kan inloggen op 

het zogenaamde besloten deel van de website van UNION. Hier vind je de 
verslagen/notulen van de ALV’s van de afgelopen jaren, oude ledenlijsten en nog veel 
meer.  
 
 Ga naar - http://www.wsvunion.nl 
 Klik rechts boven op – LOGIN 
 Er verschijnt een schermpje waar je het e-mailadres wat de vereniging van je heeft moet 

invullen. Daaronder het wachtwoord wat je hebt gekregen of aangemaakt hebt. 
 Ben je je wachtwoord vergeten (of vond je het te moeilijk) klik dan op - “Wachtwoord 

vergeten” 
 Je komt dan in een schermpje waar je een nieuw of makkelijker wachtwoord kan 

aanmaken. 
 Zoals de belastingdienst zegt:  Makkelijker kunnen we het niet maken. 

 

 
 Aankomende leden.  

oor het vertrek van een aantal leden is er weer ruimte ontstaan voor het 
aannemen van een aantal nieuwe leden. Sommigen lopen als aankomend lid al bij 

de vereniging rond, anderen staan trappelend  klaar in de “wandelgangen” Het betreffen 
Sabine Rossie, Berndt Schneidermann, John de Jong, Erik Donkersloot en Hans van Gool.  
 
 

 Uitnodiging NJR 
p 11 januari houden we onze “traditionele” Nieuwjaarsreceptie in museum “Oud 
Overschie waarvoor we u en uw partner nu vast gaarne uitnodigen. Deze 

vreugdevolle gebeurtenis zal plaatsvinden van 14.00 tot 16.00 uur. 
Omdat zowel de uitbater van het museum als het bestuur graag enigszins inzicht willen 
hebben in de mogelijk opkomst wordt het uitermate op prijs gesteld als U even aan 
info@wsvunion.nl (← klik hier) een berichtje stuurt of u wel of niet komt en met hoeveel 
personen. 
 
 

 Hellingkar 
a het succesvol afsluiten van het bouwproces van de hellingkar heeft het bestuur 
de bouwers en hun partners uitgenodigd voor een gezamenlijk afsluitend diner. 

Ook de mensen van het constructiebedrijf die ons aan alle kanten hebben geholpen met 
de inkoop van materialen en verschillende nuttig machines in bruikleen hebben gegeven 
waren van de partij. Volgens de penningmeester, die tevens  als “verslaggever” heeft 
gefunctioneerd, was het een uitermate gezellige en geslaagde avond welke, bij 
gelegenheid, zeker navolging verdient. 
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Tussen de pakjes onder de boom zullen ook dit jaar ongetwijfeld weer boeken liggen. Maar 
hoeveel daarvan zullen nog iets met kerst zelf te maken hebben? Hoeveel wordt er echt nog 
gelezen? Eén boek zegt meer dan duizend woorden. 

Neem nu alleen dit INFOOTJE…. wie leest het altijd? Wie leest het altijd helemaal?  
 

~~~~~~~~ 
Op weg naar een afspraak met enkele vrienden en kennissen valt me op dat Kerstmis een 
hoog Efteling gehalte begint te krijgen. Om me heen kijkend zie ik meer en meer huizen 
omgetoverd tot namaakpaleizen vol uitbundige flikkerende kerstverlichting, met verlichte 
rendieren in de tuin en kleurige kerstbomen binnen en buiten.  
 

De laatste jaren ontvlucht ik “feestdagen” en “hoogtijdagen”  zoals Kerst. Sinterklaas, 
verjaardagen  enz. meer en meer om te ontkomen aan de overvloed van eten en nog eens 
eten, schijngezelligheid, gecommercialiseerde warmte en wezenloos geblaat. Maar bovenal 



wil ik weg van al dat dwaze gedoe er om heen. Vanochtend was ik bij AH voor de wekelijkse 
boodschappen. Op afstand hoor ik een vrouw tegen haar man roepen: ‘ Kees ! wat voor 
vlees wil jij eten op eerste Kerstdag?’ De man roept zonder enige echte interesse: ‘doe maar 
konijn’ en bladert nieuwsgierig verder in de nieuwe Playboy! ‘Toe Kees, je weet dat mijn 
moeder daar niet van houdt.’ ‘Daarom juist’, zegt de man vilein.  
 

Zo’n smakeloze luide dialoog doet de kaars voor Kerstmis bij mij doven. Nu weet ik het 
zeker: ik wil het liefste weg met Kerstmis. Uitwaaien aan zee, meedansen met dwarrelende 
sneeuwvlokken, mijn hoofd leeg maken en al wandelend in de ijzige vrieslucht de lichtheid 
en besef van de tijdelijkheid van mijn bestaan weer eens flink opschudden.  
 

Aangekomen in de kroeg zie ik tot mijn verbazing dat Sayed, een Afghaanse vluchteling, die 
zich sinds kort bij ons groepje heeft aangesloten er ook is. Uit verborgen luidsprekers boven 
de bar klinkt de traumatische tranentrekker “Eenzame Kerst” van André Hazes 
 

Het woord eenzaam triggert me. Zou het voor Sayed ook een eenzame kerst worden, zo ver 
weg van zijn naaste familie? Ik besluit dan ook dat toch maar eens “in de groep te gooien”. 
Sayed is nu vijf jaar in Nederland. Sinds kort heeft hij een definitieve verblijfsvergunning, 
maar voor zijn vrouw is dat nog heel ongewis. Iedere week moet zijn vrouw een 
controlestempeltje halen in een asielzoekerscentrum, hier 15 kilometer vandaan. De busreis 
voor deze wekelijkse verplichting kost, buiten de veelheid aan strippenkaarten, haar 
minimaal een halve dag. De stempelactiviteit duurt precies een halve minuut en dan staat ze 
weer buiten. Op een treiterende wijze wordt hier ‘een-mens-erger-je-niet-spel’ gespeeld 
met een vrouw die zo goed als kansloos is. Want de haar toegewezen advocaat zegt dat de 
kans groot is dat zij terug moet naar Afghanistan. Er wordt beweerd dat het daar nu veilig is. 
Van Sayed hoor ik echter, die onlangs nog telefonisch contact heeft gehad met zijn familie in 
Kabul, dat het daar helemaal niet veilig is. Er gebeuren daar nog hele hele  nare dingen. 
 

Sayed, hoe ga jij met jouw familie Kerstmis vieren? Hij kijkt mij, met ogen zonder veel hoop, 
vragend aan en zegt: “Waarom vraag je hoe ik Kerstmis ga vieren?” Verrast door zijn reactie 
zeg ik: ‘Zo maar, uit belangstelling.’ Even veert hij op en ontspringt er glans in zijn ogen. ‘Uit 
belangstelling!!’, herhaalt hij. Zijn ogen worden nattig, hij pakt mijn hand vast en zegt: ‘Dank 
je  wel!’ ‘Waarvoor bedank je mij?’ ‘Ik zeg alleen maar: ‘Zo maar, uit belangstelling! En dat is 
iets wat ik oprecht meen!’ Opnieuw, maar dan stamelend: ‘Je doet het écht uit 
belangstelling? Je bent de eerste die mij iets vraagt uit belangstelling. Mijn vrouw en ik 
weten niet meer wat dat is. De meeste mensen in mijn omgeving hebben geen 
belangstelling voor mij en mijn vrouw. Op straat negeren ze ons, groeten ons niet. Ik vind 
geen werk. Iedere keer hoor ik dat ik niet pas in jullie cultuur en dat ik niet de juiste 
diploma’s heb. Mijn naam deugt niet. Beter was het geweest wanneer ik Jan Jansen had 
geheten. Ik heb in mijn land, tot het moment waarop ik ben verjaagd, vijf jaar les gegeven 
aan jongeren in het vak economie. En hier ben ik en voel me nu onbekwaam’. 
 

Ondanks de warmte in de kroeg is het ineens kil om ons heen.’ Hier heb ik en de anderen 
niets tegen in te brengen, zijn verhaal is maar al te waar. Sayed lijdt zichtbaar onder de 
desinteresse en onverschilligheid van een land dat nog maar weinig gevoel kan opbrengen 
voor vluchtelingen.  
Vol medegevoel kijken we hem aan, de stilte is hoorbaar. André heeft even de ruimte voor 
zich alleen en zingt met een snik in z’n stem “Geef mij je angst…..”  



Sayed gaat met een matte glimlach verder: “Met Kerstmis komen familieleden bij ons op 
bezoek. Mijn vrouw maakt dan Kalbie, een Afghaans gerecht met rijst, kip en 
rundergehaktballetjes. We kijken TV, we lezen uit de koran, we luisteren naar muziek en 
proberen te bellen met familie in Kabul”.  
Ik filosofeer dat het toch maar heel weinig verschilt met “onze” besteding van deze vrije 
dagen. Misschien houdt z’n schoonmoeder helemaal niet van Kalbie en is zij net als de 
schoonmoeder van Kees slachtoffer van een vilein trucje. 
 

Is verantwoord Kerst vieren nu nog wel mogelijk ? vraagt  Paul, één van de andere leden van 
ons groepje, die samen met  John een soort van dynamisch duo vormt en filosofische trekjes 
heeft.  
 

Stel nu eens voor dat je schoonouders vragen of je op Eerste Kerstdag komt eten. Dan zou je 
kunnen antwoorden:  
‘Ik neem die uitnodiging graag aan op drie voorwaarden.  
 

Ten eerste: Als ik al zou komen, mogen jullie niet concluderen dat ik geloof dat Christus op 
aarde is gekomen om ons te verlossen van onze zonden, bovendien neem ik direct afstand 
van alle verdere overblijfselen rond midwinterfeesten uit de Germaanse cultuur of uit 
willekeurig welke andere vorm van bijgeloof dan ook die aan het feest kleven. 
 

Ten tweede verlang ik als tegenprestatie dat jullie op 22 april bij mij thuis de geboortedag 
komen vieren van Immanuel Kant, die grote filosoof die ons heeft geleerd dat we zelf 
moeten nadenken en moeten afrekenen met bijgeloof en traditie.  
 

Ten derde zou ik het bijzonder op prijs stellen als jullie je best zouden willen doen om de 
tafelgesprekken te laten uitstijgen boven het niveau van de gemiddelde TV-reclame en 
enigszins zinnige en inhoudelijk te laten zijn.  
 

Maar  Paul toch, zegt  John, op die manier leg je toch het hele “feest” plat nog voordat het 
begonnen is.  
 Paul: “Duidelijkheid  John, daar draait het om. Hoe kan je nu dit feest vieren als je niet van 
elkaar weet of je disgenoten het Kerstfeest vieren omdat ze geloven in de Bijbelse 
vertellingen, omdat ze weg zijn van de Delicieuse Heerlijkheden van Lidl of omdat ze op 
redelijke en zinnige wijze willen samen zijn met anderen en vertellen over wat ze denken en 
doen wat ze zeggen?” 
 

Terwijl we nog een biertje bestellen bij de wulpse bar dame die ter gelegenheid van de kerst 
een takje “kerstgroen” tussen haar wulpsheid heeft gestoken zeg  John: “Ach, in de regel 
komt het toch neer op vreten en zuipen, slikken en spuiten tot je alle besef van tijd kwijt 
bent.  
 

Laten we feesten bedenken voor de dingen waar we wel in geloven: een vrijheidsfeest, een 
feest van de democratie, een feest van de medemenselijkheid”. 
Eerst scheppen we de voorwaarden: we dekken de tafel mooi, maken lekker voedsel klaar, 
nodigen interessante, fijne mensen uit. Vervolgens kunnen we alleen maar hopen dat er 
door de gesprekken en het eten, door wat er ‘gebeurt’, iets nieuws ontstaat. Als het lukt, 
vormen de gastheer, de gastvrouw, de gasten en de entourage even een wereld binnen een 
wereld.  
Een wereld die hopelijk blijvend onze kijk op de werkelijkheid daarbuiten verandert.  



 

Laten we in deze lijn zeggen: ‘We geloven dat we geloven dat het kerstdiner de belangrijkste 
gebeurtenis van het jaar is.’ 
 

Achter de bar klinkt gedempt:  All we are saying is give peace a chance 
All we are saying is give peace a chance 

 

 
 

 
 

Aanvulling op ’t punt “Bestuurslid gezocht” 
Huishoudelijk reglement Artikel 10 
 

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf personen, die uit en door de 
algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden. 

2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, 
behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn 
bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de 
oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet 
vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 

3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste 
twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering; 
genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd 
is. 

4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het 
voorgaande lid opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de 
algemene vergadering vrij in de keus. 

5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit drie 
voordrachten. 

=========================================================================================== 
→ Algemeen E-mailadres voor de vereniging: info@wsvunion.nl ← 

  

Miranda Koevermans:  010-2731967 – voorzitter@wsvunion.nl   voorzitter (tot 31-12-2019) 
Henk Treuman:  010-2430023 – secretaris@wsvunion.nl   administratie, website, verslagen 
Hans Zoetmulder: 010-4714686 – penningmeester@wsvunion.nl  financiën, hellingen, haven 
Martin Gerharts:  010-4151899 – abl1@wsvunion.nl    alg. vervanging 
Arthur van Berkum: 0628-301007 – abl2@wsvunion.nl   aanspreekpunt TC, werkbeurten 
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