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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.



Al jaren lijkt het of sommige zaken bij UNION “in beton” zijn gegoten. Zo ook de zogenaamde “heilige
hellingdagen”. Eens is er zelfs al een poging gewaagd om van dit heilige huisje af te wijken. Een
volmondig “NEE” van een deel van de ALV stemde het voorstel weg. Maar ziet …. voortschrijdend
inzicht maakt dat er nu toch wordt afgeweken van dit eens zo onwrikbaar verankerde
verenigingsmoment. Het hellingweek-end van 20 en 21 april valt namelijk samen met Pasen en dat
komt blijkbaar “niet zo lekker uit”. Het bestuur heeft zich dus (op voorstel van één van hen) nog eens
diepgaand gebogen over de voor- ten opzichten van de nadelen om af te wijken van de “golden-rule”
en heeft besloten het hellingen met één week-end te vervroegen. Hellingen op 13 en evt. 14 april.
Uiteraard is het wel handig als u hiermee rekening houdt. U weet het nu al ± 3 maanden van te voren.
Eventuele bezwaren (met redenen omkleed) kunt u verzenden naar info@wsvunion.nl



Het telefoonnummer van Roy de Haas in de recent verzonden ledenlijst is niet correct. Het juiste
nummer is 0629-023797



Elk jaar zo rond eind december, begin januari, valt bij de leden de factuur voor het nieuwe
verenigingsjaar op de mat. Blijkbaar zijn er dan mensen die plotsklaps besluiten spontaan geen lid
meer van de vereniging te willen blijven en zich bij één van de bestuursleden mondeling of telefonisch
afmelden. Kijk en daar zit hem nu juist de “kneep”. De vereniging hanteert Statuten en een
Huishoudelijk reglement. Deze worden aan iedereen kenbaar gemaakt. Door het ondertekenen van
het aanmeldingsformulier ga je ook hiermee akkoord. Artikel 6 lid 3 van de Statuten zegt hierover:

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden
tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van
vier weken. Artikel 9 van het Huishoudelijk reglement stelt: Leden die hun lidmaatschap
willen doen eindigen moeten daarvan schriftelijk mededeling doen voor 1 december van het
lopende jaar. Bij het verzuim hiervan worden zij geacht het lidmaatschap te doen voortduren
en zijn zij verplicht tot betaling van de gelden welke aan het lidmaatschap verbonden zijn.
Misschien een handig tip als u ons netjes wilt verlaten ?


Het is eindelijk een feit, na een aantal jaren een uitgroeiregeling te hebben gehanteerd
kunnen er met ingang van het winterseizoen 2019-2020 GEEN schragen van buismateriaal
meer worden gebruikt. In dit verband ook nog even aanstippen dat nieuwe leden of aspirant
leden één seizoen gebruik kunnen maken van verenigingsschragen en daarna moeten
beschikken over eigen schragen die aan de verenigingseisen moeten voldoen.



Lassen en slijpen….ook zo’n heikel punt. Ook winterbergers, of ze nu lid zijn of buitenlid,
moeten zich houden aan een paar spelregels. Zo moet men bij las- en slijpwerkzaamheden
aan de boot er voor zorgen dat anderen geen enkele vorm van overlast ondervinden. Dus
een “tentachtig” omhulsel rond werkplaats is een onvoorwaardelijke must.



Bent u op het winterterrein aan het werk en maakt u gebruik van de “facilitytainer” doe dan
bij vertrek niet alleen het licht uit en de deur op slot maar kijk ook even of de kachel niet is
blijven aanstaan.



Er wordt min of meer regelmatig melding gemaakt van enige “onduidelijkheden” om het zo
maar eens te benoemen rond de afrekening van het elektriciteitsverbruik. Nadrukkelijk wijst
het bestuur erop dat men zelf een grote mate van verantwoordelijkheid in deze heeft. Sluit
de aan u toegewezen elektriciteitsaansluiting af, controleer regelmatig of er geen “verkeerde
stekkers” in uw stopcontact zitten en bedenk dat het laten werken van een koelkast op een
bootje in de volle zon in één van de warmste zomers van de afgelopen jaren net effe iets
meer energie verbruikt dan een koelkast in uw koele kelder.



“Niet het vele is goed, maar het goede is veel” is een niet onbekende opmerking. Zo geldt dit
ook voor de diverse bestuurstaken. Wil je sommige zaken goed doen, dan is dat soms ook
best wel een aardige peun werk. Daarom heeft het bestuur “intern” een aantal taken
verdeeld. Voor de hand ligt natuurlijk dat het beantwoorden van een bericht van
bijvoorbeeld de “koffiekamer” als we die al zouden hebben, in 1e instantie ook beantwoord
wordt door een bericht aan hem/haar en niet met een bericht aan de “terreincommisaris”.
Hieronder dan ook een aantal tips…..
o

o
o

o
o



Algemene zaken, algemene problemen, algemene voorstellen, algemene vragen,
goede ideeën, suggesties, voorstellen, reacties op bestuursmails enz. enz. gaan
natuurlijk allemaal naar het algemene e-mailadres info@wsvunion.nl (dit komt
automatisch bij de diverse bestuursleden in de “brievenbus)
Een financieel “probleem” stuurt u natuurlijk aan penningmeester@wsvunion.nl
Zaken met betrekking tot werkbeurten, bouw v/d hellingkar en dat wat we nu maar
even de TC noemen gaan naar abl2@wsvunion.nl (dat is dus het algemene
bestuurslid 2)
Problemen met de website, verslagen, of algemene administratie gaan logischerwijs
naar secretaris@wsvunion.nl
tot slot kunt u voor “havenindeling en hellingen” terecht bij
penningmeester@wsvunion.nl

Hoort zegt het voort …….het hellingen is in verband met Pasen vervroegd naar het
zaterdag 13 april 2019
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→ Algemeen E-mailadres voor de vereniging: info@wsvunion.nl ←
Miranda Koevermans:
Henk Treuman:
Hans Zoetmulder:
Martin Gerharts:
Arthur van Berkum:

010-2731967 – voorzitter@wsvunion.nl
010-2430023 – secretaris@wsvunion.nl
010-4714686 – penningmeester@wsvunion.nl
010-4151899 – abl@wsvunion.nl
0628-301007 – abl2@wsvunion.nl

voorzitter,
administratie, website, verslagen
financiën, hellingen, haven
alg. vervanging
aanspreekpunt TC, werkbeurten

