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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 w illen melden
of met u willen delen voordat er bijvoorbeeld allerlei geruchten de ronde doen of moppers ontstaan terwijl dat eigenlijk hele maal 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.

==================================================================================
Omdat er tijdens werkdagen moeilijk of helemaal niet te parkeren is aan de kanaalweg -misschien
geldt er zelfs wel een parkeerverbod- heeft het bestuur besloten op het winterstallingterrein een
bescheiden ruimte te creëren om mensen op werkdagen toch de gelegenheid te bieden met zware
potten verf en andere zaken dicht bij hun boot te komen. Uiteraard is het niet de bedoeling buiten
het, met schragen, afgezette gedeelte met de auto of motor te komen. Ook het verplaatsen van de
neergezette schragen valt in de categorie “NIET DOEN”. Uiteraard is dit niet nodig tijdens de weekenden, dan kunt u waarschijnlijk gewoon buiten het terrein parkeren.
Het is trouwens nadrukkelijk de bedoeling om het hek, de hekken , na het verlaten van het terrein op
slot te draaien. Dus niet alleen maar dichttrekken !!!!
Het grote hek kan alleen van binnen uit met de sleutel geopend worden. Tijdens uw werkzaamheden
wel de hekken sluiten. Mocht om welke reden dan ook deze “spelregels” niet nagekomen worden
dan wordt het grote hek definitief afgesloten.
Als u klaar bent met verven, schilderen, beitsen, enz. en u heeft potten met verfresten over wilt u
deze dan niet in de afvalcontainer gooien. (het milieupark is vlakbij) Als een oplettende Roteb
medewerker gedeeltelijk gevulde potten met verf e.d. aantreft tussen het gewone afval, loopt de
vereniging een behoorlijk risico op een boete.
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 tijdens de ALV
van 3 april 2014. U heeft dus nog ruim 4 jaar de tijd om één en ander aan te passen. Nieuwe (asp.)
leden krijgen van de secretaris, in de info-map die ze uitgereikt krijgen, de richtlijnen zoals die o.a. de
Felix jr. zijn opgesteld.
Gaarne nog even van de gelegenheid gebruik gemaakt om de winterbergers erop te wijzen dat het in
principe niet de bedoeling is dat we het terrein van de aanliggende watersportvereniging betreden
anders dan om eventueel gebruikt te maken van de kantine faciliteiten. “Buitenom” lopen wordt
zeker op prijs gesteld.
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