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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 

 

 

 
LEDENBESTAND 

Het ledenbestand heeft de laatste tijd aardig wat veranderingen ondergaan. Na zo’n 34 jaar lid te 
zijn geweest, jaren waarin hij en zijn vrouw veel voor de vereniging hebben gedaan, moeten we 

per 1 januari afscheid nemen van Mik & Truus Cillekens. We zullen ze missen!. Ook leden die wat korter 
(soms zeer kort) lid waren nemen of namen afscheid. Denk hierbij aan Leo Noordijk (27jr.), John Dame 
(22jr.), Berndt Schneidermann, Jan Raaijmakers, Farid Pourfarzad en Theo Remmig.  
Gelukkig hebben we ook weer nieuwe leden mogen verwelkomen t.w. Hans Kramer, Bart Miechielse, Frans 
Sijrier en Henk Vlieger. Op de -korte- wachtlijst staan dan verder nog Roland Euwe, Wesley Aarse en John 
Buurman. Sommigen lopen al bij de vereniging rond omdat ze als winterberger zijn aangemeld of in de 
haven liggen als winterligger. 
Al met al, de laatste ledenlijst is aan een update toe. In de bijlage bij dit Infootje zit dan ook een 
vernieuwde ledenlijst zoals de situatie per 1 januari 2021 er uit ziet.  
 
 

AFSPUITPLEK 
In het vorige Infootje meldden we u dat grote gebeurtenissen hun schaduw vooruit werpen. Zo 
heeft op 10 oktober een gespecialiseerd bedrijf ons geadviseerd over de mogelijkheden voor een 

milieu verantwoorde afspuitplek. Leek het er eerst op dat afspuiten geen probleem zou zijn mits we wat 
voorzorgsmaatregelen in acht zouden nemen (sommige leden grepen deze opmerkingen direct aan om de 
“Karcher” ter hand te nemen) nu blijkt het één en ander toch wat genuanceerder te liggen. Wat is het 
geval? Het gespecialiseerde bedrijf wil of kan ons geen schriftelijke neerslag geven van de bevindingen en 
de daarmee verband houdende adviezen. Felix jr. heeft zich daarom spontaan op de materie gestort en 
een veelheid van informatie opgediept. Met deze gegevens als basis heeft hij een advies uitgebracht aan 
het bestuur waarvoor we hem uiteraard zeer dankbaar zijn. Dit advies is nu onderwerp van bespreking in 
het bestuur. In de komende Infootjes houden we u verder op de hoogte. 
 
 

HELLINGEN 
Door de Covid19 ellende heeft onze buurvereniging “Overschie” besloten dit jaar niet te hellingen. 
Een aantal van hun leden heeft ons benaderd met het verzoek om, na afloop van het afhellingen 

van onze eigen leden, voor een week of 4 à 5 bij ons eruit te kunnen. Het bestuur staat hier welwillend 
tegenover. Enerzijds omdat dit gunstig is voor onze kaspositie, anderzijds omdat dit de gelegenheid biedt 
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voor onze eigen leden die, om welke reden dan ook, er ook alsnog uit willen, dit kosteloos te kunnen 
regelen. Vooralsnog gaan we uit van de volgende data voor dit af- op- en afhellingen. 17 april – 15 mei 
Mochten hier nog wijzigingen in komen dan hoort u dit tijdig van ons. 
 
 

OPROEPEN – VERZOEKEN 
De oproep voor nieuwe mensen voor de kascontrolecommissie heeft resultaat gehad. Harris en 
Felix jr. hebben zich bereid verklaard deze schone taak op zich te nemen.  

 

SMOELENBOEK  

Het “smoelenboek” behoeft duidelijk enige toelichting. Wat zeker niet de bedoeling is dat 
“ergens”, voor iedereen toegankelijk, foto’s van de leden, al dan niet met hun naam en toenaam 
beschikbaar komen. Martin Gerharts, die dit “smoelenboek” weer nieuw leven in wil blazen en het 

in het bestuur voorgesteld heeft en regelt, wil eventueel wel met z’n camera “langskomen” en wat foto’s 
schieten van de eigenaren met hun boot. Als u Martin niet capabel acht tot het maken van het “perfecte 
plaatje” en zelf nog een leuke foto heeft, dan kunt u die opsturen naar bestuur@wsvunion.nl  
Op termijn komt dit dan beschikbaar ergens in het besloten deel van de website of in het 
mededelingenkastje bij de haven.  
 

KERSTVERHAAL  

Om een Kerstverhaal te maken moet je in een bepaalde stemming zijn of komen. Ook de 
omstandigheden dragen ertoe bij of het een succesvolle exercitie is en een goed verhaal tot stand 
komt of niet. Een houten chaletje, een knapperig brandende openhaard, een verstild 

dennenbomen bos, rijkelijk gevallen sneeuw, een hert dat door het beslagen raam naar binnen gluurt, een 
goed glas wijn. Dergelijke omstandigheden zullen eerder tot een positief resultaat leiden dan, zoals nu, 
thuis opgesloten zitten, belaagd door een legertje langs marcherende Coronaatjes in Engelse of Europese 
uitvoering, die al lachend muteren tot nog besmettelijkere varianten en het R-getal omhoog laten gieren.  
Dit jaar dus maar even niet. De vrijgekomen beschikbare tijd is anders besteed zoals u wellicht gemerkt zult 
hebben. Allemaal dus “Fijne Kerstdagen en een Gezond, Gelukkig en vooral Veilig 2021” 
 

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

Houd afstand. 
 Alg. E-mailadressen van het bestuur: info@wsvunion.nl  & bestuur@wsvunion.nl 

 
 

Arthur van Berkum: 06-28301007 – v oorzitter@wsvunion.nl   werkbeurten, contact TC, controle verz. 
Henk Treuman: 010-2430023 – s ecretaris@wsvunion.nl   administratie, website, verslagen 
Hans Zoetmulder: 010-4714686 – p enningmeester@wsvunion.nl    financiën, hellingen, haven, werkbeurten 
Martin Gerharts: 06-20078866 – a bl1@wsvunion.nl   algemene vervanging. 
Wim Gijsbers: 06-42431908 – a bl2@wsvunion.nl   algemene vervanging. 
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