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



Werd er in het vorige infoblaadje nog het onderstaand stukje tekst geplaatst nu zou het zelfs zo
zijn dat dit wangedrag ook plaatsvind in de haven onder het motto van “Als niemand het ziet doe
ik het lekker toch”. Wat je wel of niet doet wordt toch niet bepaald door het wel of niet zien door
iemand anders maar door je eigen normen en waarden, opvoeding en beschaving??
o Verontrustende berichten bereiken het bestuur dat er schijnbaar door minder sociaal
ingestelde lieden op het winterterrein boten worden afgespoten met tuinslang en
drinkwater. Dat is toch echt niet de bedoeling (ook niet in de haven) dus mocht u een
onverlaat op deze manier bezig zien spreek hem of haar er dan even op aan. De
vereniging dat zijn we allemaal !!



Het heeft even geduurd maar we hebben een bescheiden website “in de lucht”. Als u wsvunion
intypt in bijvoorbeeld “Google” dan staan we boven aan bij de resultaten. Het webadres is
http://www.wsvunion.nl. Hier kunt u wat informatie vinden over onze vereniging. Ook diverse
zaken zijn te downloaden. Op dit moment is e.e.a. nog in “ontwikkeling” dus er kunnen nog wel
enige wijzigingen en aanvullingen onstaan in de komende tijd. Blijf de website dan ook
regelmatig controleren !!!



Via ons mailades (…) bereikte ons onderstaand bericht wat we graag met u wilden delen.
Geachte Heer,
Ik heb U telefonisch gesproken ivm het Vlaggetje met de Zwaluw die mijn vader in het verleden
heeft ontworpen voor de Vereniging.
Zij naam was Joop Ladage, geboren 21 augustus 1931 de naam van zijn boot was Eurly Up....,
zijn kleinzoon John ( mijn zoon) heeft sinds kort een boot gekocht en de droom en passie van
zijn Opa ( en van hemzelf) weer tot leven gebracht en zet hij de traditie van varen en vrijheid
op het water weer voort....! Het verheugd mij dat U zo vriendelijk was om meteen te reageren
op het verzoek om een Vlaggetje..dat waardeer ik ten zeerste...mijn dank daarvoor.
Mijn adres: Y.D.M. Ladage
MUURBLOEMSTRAAT 45
3053 EH ROTTERDAM
Met Vriendelijke Groet,
Yvonne Ladage



De secretaris verzoekt u dringend om, als u uw boot deze winter op de kant wilt hebben, het
daarvoor bestemde “Aanvraagformulier Winterberging” van de website te downloaden, in te
vullen, en met de gewenste bijlagen aan hem te retourneren. Dit kan en mag via de mail
(gescande ingevulde aanvraag + bijlagen) of via de post (ingevulde aanvraag + bijlagen) of via de
“handje in het handje” methode (ingevulde aanvraag + bijlagen). Incomplete aanvragen worden
niet in behandeling genomen! De uiterste inleverdatum is gesteld op 15 september 2016.



Zoals afgesproken tijdens de ALV van het najaar 2015 verzoeken wij iedereen voor een compleet
dossier de volgende documenten aan te leveren:
1. Verzekering: Een kopie van de polis van de bootverzekeringen.
2. Bankafschrift: Een kopie van het afschrift waarvan de meest recente afschrijving van de
verzekering zichtbaar is.
LET OP:
Mochten de benodigde gegevens niet worden ontvangen, zal uw boot niet meer automatisch zijn
recht vinden op het winterstallingterrein. Pas wanneer de juiste gegevens ontvangen zijn, kunt u
weer gebruik maken van deze voorziening. Eén van beide documenten is niet voldoende.
Het bestuur vertrouwt erop dat een ieder de informatie verstrekt. Uiteraard geldt dat als u deze
informatie al aan de secretaris heeft toegestuurd dit schrijven voor u niet van toepassing is.



Elke vereniging kan wel wat extra inkomsten gebruiken. Wij vormen daarop geen uitzondering.
Dus mocht u andere watersporters kennen die op zoek zijn naar een winterstallingsplek….aarzel
niet en wijs ze op de mogelijkheden die bij ons aanwezig zijn.



Niet iedereen is een liefhebber van werkbeurten in het winterseizoen. Mochten er dan ook leden
zijn die liever in het zomerseizoen hun beste krachten wijden aan de vereniging dan kunnen ze
zich hiervoor aanmelden/opgeven via info@wsvunion.nl Er zal dan gekeken worden in hoeverre
met hun voorkeur rekening kan worden gehouden.



Vanaf 1 juli gaan we gebruik maken van een incassobureau om nog niet betaalde facturen te
laten innen. Het kost de vereniging 15% van de nota maar alleen als de factuur wordt voldaan.
Als de factuur nota bijvoorbeeld 450,00 euro bedraagt, betekent het dat er 67,50 euro moet
worden afgedragen aan het incassobureau. Mocht de factuur niet betaald worden, dan kost het
de vereniging niets. De kosten die door het incassobureau gemaakt worden, worden verhaald
boven op de vordering.
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→ Algemeen E-mailadres voor de vereniging: info#@wsvunion.nl ←
Miranda Koevermans:
Henk Treuman:
Hans Zoetmulder:

010-2731967 - koefjes@hotmail.com
010-2430023 - union.voorzitter@upcmail.nl
010-4714686 – info#@wsvunion.nl
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