
ALV. 
Het is een goede gewoonte om Algemene Leden Vergaderingen ± 2 à 3 weken voor het 
hellingen te houden. Dat biedt de ruimte om voorbereidingen te treffen en eventueel 
vóór te hellingen. Nu er een soort van opleving, 2e golf, plaatsvindt van de Corona-

ellende en het hellingen volgens het eerder genoemde protocol zal plaatsvinden, wil het bestuur een 
groot aantal agendapunten, die standaard op de ALV aan de orde komen, schriftelijk en/of via de 
mail afhandelen.  
Enerzijds omdat een groot aantal leden tot de risicogroep(en) behoort anderzijds omdat het vinden 
van een geschikte ruimte (ruim, parkeergelegenheid,betaalbaar enz.) niet één, twee, drie te regelen 
valt. Ook zou de opkomst wel eens zeer laag kunnen uitpakken. 
Te denken valt daarbij aan o.a : notulen vorige ALV, financieel jaarverslag, ARBO, in- en uitgaande 
stukken, voordragen nieuwe leden, feitelijk zijn dit inmiddels allemaal al bekenden, enz.  Met een 
beetje fantasie, wat extra werk aan de bestuurskant, uw medewerking en begrip is dit zeker 
uitvoerbaar. Overigens hebben we nu, in tegenstelling tot andere verenigingen best wat mensen op 
de wachtlijst staan. De toekomst ziet er dan ook op dat punt goed uit. 
 
Werkbeurten. 

Ook de werkbeurten zullen iets anders van opzet zijn dan te doen gebruikelijk.  
Arthur en Hans, die dit de laatste paar keer coördineerden, zijn nog volop in overleg 
welke vorm gekozen gaat worden en welke mensen voor welke “klusje” opgeroepen 

zullen worden.  
Al wordt het dan niet door de vereniging uitgevoerd, vóór het hellingen zullen de scheuren en gaten 
in het winterrein worden aangepakt, zo is ons verzekerd. We zullen het zien. 
 
Suggestie: 

In het verleden bestond er, binnen de vereniging, zo iets als een “smoelen-boek”. Het 
bestuur wil proberen dit weer nieuw leven in te blazen. Een foto van U, eventueel met 
uw boot, zou een leuk begin kunnen zijn om dit project weer op te starten.  

In het verlengde hiervan bereikte ons de  navolgende suggestie:  
“Wellicht kunnen we de leden vragen hun ervaringen met ons te delen tijdens hun vakantie 
met leuke plekjes, routes en belevenissen of misschien wat leuks te vermelden over hun 
huidige beroep.” 

Uw bijdrage en/of foto(s) kunt u insturen aan info@wsvunion.nl of bestuur@wsvunion.nl  
 

Let op !!!  1,50 meter.   
De gemiddelde leeftijd van de leden is ruim boven de 60 jaar.  

Houd afstand. 
 
=========================================================================================== 

→ Algemene E-mailadressen van de vereniging: info@wsvunion.nl  & bestuur@wsvunion.nl ← 
 

Arthur van Berkum:   06-28301007 – voorzitter@wsvunion.nl  plv. voorzitter per (01-01-2020) 
Henk Treuman:    010-2430023 – secretaris@wsvunion.nl  administratie, website, verslagen 
Hans Zoetmulder:      010-4714686 – penningmeester@wsvunion.nl  financiën, hellingen, haven, werkbeurten, TC 
Martin Gerharts:    010-4151899 – abl1@wsvunion.nl   algemene vervanging. 
Vacature 
 
=========================================================================================== 
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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. Eventuele 
reacties kunt u richten aan bestuur@wsvunion.nl 
 

 
Sinds het vorige INFOOTJE is er ontzettend veel water door de Maas gestroomd en 
verschrikkelijk veel gebeurd. Het bestuur heeft zich zo goed en zo kwaad mogelijk door 
de problemen heen geslagen en een aantal keren, met behulp van “moderne 

technieken” (WhatsApp-Video conference) vergaderd. De laatste bijeenkomst (19-08-2020) werd 
gelukkig weer “fysiek” gehouden echter wel met alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen.  
Een veelheid van onderwerpen passeerden tijdens de vergaderingen de revue waarbij de Corona-
Covid19 ellende natuurlijk de boventoon voerde. Daarnaast kwamen zaken aan de orde als het 
hellingen, de werkzaamheden aan de Noorderkade en op het winterterrein, snoeien, baggeren, de 
(on)mogelijkheid van een ALV, aanwas van een flink aantal nieuwe leden die de plaats van de 
vertrekkende innamen, havenindelingen, problemen met winterbergers, de verzekeringsbewijzen, 
een bootjes afspuitplek, financiële kwartaal rapportages, oplopende elektriciteit kosten, dit alles 
vormde slechts een deel van de besproken onderwerpen.  Kortom we hebben ons niet verveeld. 
 
Verzekeringsbetalingsbewijs. 

Binnen de vereniging is het een goede gewoonte dat de leden een bewijs van betaling 
van hun bootverzekering opsturen naar het bestuur. Aankomende/nieuwe leden moeten 
ook éénmalig hun polis meesturen. Opdat de betalingen op verschillende momenten in 
het jaar plaatsvinden valt een zogenaamde kwartaal - “reminder” 4x per jaar in uw 

mailbox. Dit INFO-tje kunt u beschouwen als zo’n kwartaal- “reminder”.Uw betalingsbewijs kunt u 
sturen aan bestuur@wsvunion.nl 
 
Hellingen. 

Precies tijdens de commotie rond de 1e uitbraak van de Corona pandemie vond het 
hellingen plaats. Uiteraard kon het niet zoals te doen “gebruikelijk” plaatsvinden, maar 
dankzij een vakkundig opgestelde protocol, waarvoor dank aan de opstellers, verliep 

alles alsnog veilig en vlot.  
Dachten we aanvankelijk dat het na een paar maanden wel gedaan zou zijn met de ellende blijkt nu 
toch een soort van opleving, 2e golf van besmettingen, plaats te vinden. Het bestuur heeft dan ook 
besloten het zogenaamde “ophellingen” volgens hetzelfde protocol als eerder te laten plaatsvinden. 
Zodra hierover meer bekend is wordt u uiteraard direct geïnformeerd. 
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2020 … Het probleem oplossen, niet zijn ! 


