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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

A.L.V.
Met genoegen presenteert het bestuur u , ter afsluiting van de (digitale) ALV, een kleine
samenvattende terugblik en de resultaten in willekeurige volgorde.
Het bestuur droeg de volgende kandidaten voor een lidmaatschap voor aan de ALV. t.w. Erik Donkersloot,
Hans van Gool, John de Jong, Hans Kramer, Farzin Pourfarzad, Sabine Rossie, Frans Sijrier en Hendrik
Vlieger. Tegen geen der voordrachten is bezwaar gemaakt zodat zij als (asp.) lid per 01-10-2020 aan de
ledenlijst zijn toegevoegd. (Inmiddels heeft Farzin Pourfarzad de vereniging verlaten)
Ook tegen de voorgestelde bestuurssamenstelling zijn geen bezwaren ontvangen. Het bestuur is nu
compleet en bestaat uit Arthur van Berkum – Voorzitter, Hans Zoetmulder – Penningmeester, Henk
Treuman – Secretaris, Martin Gerharts – Alg. bestuurslid 1, Wim Gijsbers – Alg.bestuurslid 2.
Op de vraag van het bestuur over de permanente bewoning van een bootje in de haven hebben we het
gigantische aantal van twee (2) reacties mogen ontvangen. Eén positieve van een lid die het toezicht wel
prettig vindt en één negatieve van een lid die met redenen omkleed (o.a. precedent werking) geen
voorstander is. Omdat we deze reacties te marginaal vinden om een besluit op te baseren wordt
definitieve besluitvorming hierover aangehouden.
Over het financiële jaarverslag zijn geen op- en/of aanmerkingen en ook geen vragen ontvangen zodat het
advies van de kascontrolecommissie door de ALV is overgenomen. Het bestuur is dan ook decharge
verleend. Wat betreft de oproep voor één of twee nieuwe leden voor deze belangrijke commissie bleef het
oorverdovend stil.
Rest nog de notulen van de vorige ALV (24-10-2019) Noch inhoudelijk, noch tekstueel is er door de leden
gereageerd zodat er van uit kan worden gegaan dat de ALV er mee instemt. Ze zijn dan ook als zodanig
vastgesteld.

HELLINGEN
Zoals gebruikelijk zal het hellingen plaatsvinden in het 3e week-end van oktober. Dat is dus de 17e
en 18e van deze maand. Op de 16e zullen, ter voorbereiding, een klein aantal boten worden
voorgehellingd. De algehele dagleiding ligt in handen van Felix jr. met als secondant Harris.
Hieronder vindt u het protocol zoals deze dag zal gelden. Niet leden zullen apart worden geïnformeerd.

Protocol ophellingen WSV Union oktober 2020
1.
2.
3.
4.
5.

De hellingploeg bestaat uit een maximum van 10 personen.
Alle booteigenaren en overige belangstellenden moeten achter een afzetting blijven.
Het hellingen kan over meerdere dagen worden gespreid.
Er wordt een rooster gemaakt voor de volgorde van ophellingen.
De eigenaar krijgt van tevoren een oproep wanneer hij met zijn boot richting het hellinggat kan
varen.
6. De eigenaren dienen voor de hellingdatum aan te geven of ze iemand aan boord willen hebben ter
assistentie (meevaarder).
7. Meevaarders vanuit de vereniging worden door de leidinggevende van de hellingwerkzaamheden
aangewezen. (Dus GEEN eigen meevaarders aan boord.)
8. Hellingploeg medewerkers zullen voorzien zijn van gelaatsscherm of mondmasker ter voorkoming
van mogelijk overdracht van het Corona-virus.
9. Eigenaar en meevaarders MOETEN een gelaatsscherm of mondmasker dragen (op de juiste wijze).
10. Alle hellingploeg medewerkers, die zich op het terrein bevinden MOETEN werkhandschoenen en
veiligheidsschoenen dragen. Eigenaren en meevaarders zijn van het dragen van
veiligheidsschoenen uitgezonderd mits zij zich z.s.m. buiten het directe bereik van de hellingwagen
begeven.
11. Nadat een boot op zijn plaats staat is het NIET toegestaan om werkzaamheden aan de boot uit te
voeren of zich anderszins in de directe omgeving van de boot te bevinden. Slechts het afsluiten
(NIET het afdekken enz.) van de boot is toegestaan. Een ieder die niet tot de hellingploeg behoort
dient zich direct daarna buiten het terrein te begeven.
12. Elektriciteit wordt verstrekt nadat alle boten van die dag op de kant zijn gezet. Dus nog GEEN
snoeren aansluiten zolang de hellingwerkzaamheden nog in gang zijn.
13. Een ieder dient zich te allen tijde te houden aan de RIVM maatregelen met betrekking tot de
minimale onderlinge afstand van 1,5 meter en het verbod op groepsvorming.
14. Ook na de hellingenwerkzaamheden, zodra het terrein is vrij gegeven voor overige
werkzaamheden, blijven gedurende de gehele winterstallingperiode de RIVM richtlijnen
onverminderd gelden voor allen die zich op het terrein bevinden.
15. Een ieder dient zich te allen tijde te houden aan eventuele nadere instructies van de aanwezige
terreincommissaris of leidinggevende.
16. De algehele dagleiding is in handen van Felix jr.
17. Voor vragen kunt u zich melden bij Harris of Felix jr.

AFSPUITPLEK
Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit. Zo zal op 10 oktober een gespecialiseerd
bedrijf ons komen adviseren over de mogelijkheden voor een milieu verantwoorde afspuitplek.
De penningmeester is al bezig met het creëren van een “potje” om t.z.t. dit nieuwe project te
kunnen financieren.

WERKEN OP DE STEIGER
“Koop een boot en werk je dood” schijnt een bekende uitdrukking te zijn. Op het winterterrein

hebben we verschillende mogelijkheden om deze uitdrukking kracht bij te zetten. Sommige
leden kunnen niet wachten en doen het zelfs op de kade van de haven. Niet echt de bedoeling
als permanente werkplek maar voor een klein klusje doet het bestuur graag even een oogje dicht. Wat
echter helemaal NIET kan is om op de pieren als “Bob de Bouwer” of “Ed en Willem Bever” de handen uit
de mouwen te steken. Voor een klein “dingetje” naar het winterterrein gaan is niet nodig maar zagen,
spijkeren, boren, schroeven en al die andere zaken die sommige leden “leuk of fijn” vinden zijn daar NIET
toegestaan.

OPROEPEN – VERZOEKEN
 De oproep voor nieuwe mensen voor de kascontrolecommissie heeft nog geen resultaat
gehad. Daarom nogmaals het verzoek om eens bij uzelf te raden te gaan of u deze belangrijke,
maar niet echt veel tijd vergende, taak op u zou willen nemen.
 Ook het verzoek om een (pas)foto op te sturen heeft nog geen enkel resultaat opgeleverd.
Het voornemen om het zogenaamde “smoelenboek” nieuw leven in te blazen komt dus voorlopig nog niet
echt van de grond. Misschien dat tijdens het hellingen, als er toch gewacht moet worden tot je aan de
beurt bent, men van elkaar een foto maakt met de telefoon en die opstuurt naar bestuur@wsvunion.nl


En dan dat andere verzoek, soms zelfs een gebed zonder einde. Het regelmatig en tijdig opsturen
van het bewijs dat u verzekerd bent en het daaraan gekoppelde betalingsbewijs. Sinds het vertrek van
Miranda en het aantreden van Arthur zijn er minsten 2 verzoeken aan ALLE leden verstuurd. Zo uit de
“losse pols” bekeken hebben in de afgelopen ± 9 maanden nog geen handvol leden aan dit “dwingende”
verzoek voldaan.

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:
Henk Treuman:
Hans Zoetmulder:
Martin Gerharts:
Wim Gijsbers:

06-28301007 – voorzitter@wsvunion.nl
010-2430023 – secretaris@wsvunion.nl
010-4714686 – penningmeester@wsvunion.nl
06-20078866 – abl1@wsvunion.nl
06-42431908 – abl2@wsvunion.nl

voorzitter (01-10-2020)
administratie, website, verslagen
financiën, hellingen, haven, werkbeurten, TC
algemene vervanging.
algemene vervanging.

