WVA nieuwsbrief

December 2019

WATERSPORTVERENIGING
AMSTERDAM ACTUEEL

HEADING 8

HEADING 8

HEADING 8

Inhoudsopgave

WVActueel is terug

Colofoon

Pagina

Afgelopen 4 december 2017
verscheen de laatste WVActueel.

WVActueel is een uitgave van
Watersportvereniging
Amsterdam. Indien je wilt
reageren, neem dan contact op
met secretaris@
wvamsterdam.info, of per post
naar: WVA tav secretariaat
Punterspad 15,
1081 KB Amsterdam

2.
3.
4.
4.
5.
6.
7.
8.

Woord van de Voorzitter
Ons nieuwe bestuur
Onderhoud K-steiger
Jeugdzeilen
Even voorstellen …
Cursus vaarbewijs
Ledenoproep
Mutaties ledenbestand

Het nieuwe bestuur probeert nu 4
keer per jaar dit blad digitaal uit
te geven (of frequenter wanneer
er nieuws is).

Voor €3,50 naar de Hiswa?
In samenwerking met de Waterspondverbond
heeft de WVA een mooie aanbieding met 65%
korting op je Hiswa-ticket in 2020. Kijk verder in
deze nieuwsbrief hoe je één of meerdere kaartjes
besteld (voor 31 december 2019).
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Woord van de voorzitter
……… en wat schrijf je dan in je eerste bericht in de
nieuwe nieuwsbrief als de nieuwe voorzitter ………
In eerste instantie wil ik alle leden die aanwezig
waren tijdens de Algemene ledenvergadering van 9
december bedanken in het unanieme vertrouwen dat
zij het nieuwe bestuur geschonken hebben. Ook de
vele gesprekjes na de vergadering hebben mij
gesterkt om met de nieuwe bestuursleden mooie
dingen voor de vereniging te gaan doen.

We zijn begonnen met het organiseren van een
aantal formele zaken zoals registratie bij de Kamer
van Koophandel en de bank maar ook de overdracht
van het voormalig bestuur aan ons. De komende
week beginnen we aan meer concrete zaken zoals
de begroting voor 2020, het onderhoudsplan op de
haven maar ook kleinere zaken als een PIN apparaat
in het clubgebouw. Ook willen we de
informatievoorziening vanuit het bestuur aan de
leden verbeteren, te beginnen met deze digitale
nieuwsbrief die is vormgegeven door Bas van de
Berg, waarvoor mijn dank.
Zoals je wellicht weet, is onze havenmeester, Wim
Ebbeling al enige tijd ziek. Wij wensen hem
beterschap en spoedig herstel. Ik ben erg blij dat
Douwe Slot heeft aangeboden om de komende tijd,
waar nodig, in te springen als havemeester. Douwe
is bereikbaar op het telefoonnummer van de
havenmeester: 06 2656 7838.
Om als voorzitter persoonlijk contact met de leden te
onderhouden wil ik, naast dat ik regelmatig op de
haven zal rondlopen, in januari beginnen om 1 keer
per maand een soort van spreekuur te houden op de
haven. Op diverse zaterdagen, 18 januari, 15
februari en 14 maart, ben ik om 14 uur in het
clubhuis aanwezig en kan je mij persoonlijk
aanspreken over hetgeen je bezighoudt, denk aan
initiatieven voor de haven, verzoeken aan het
bestuur, etc.
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Met betrekking tot onderhoud kan ik in ieder geval
informeren dat er begin februari wordt begonnen aan
de K-steiger, de werkzaamheden zullen ongeveer 3
weken duren.

We zoeken overigens nog een aantal
leden die de komende weken kan helpen
met de voorbereiding die nodig zijn. Je
kan je hiervoor aanmelden bij Willem
Captijn via
havencommissaris@wvamsterdam.info

Rest mij je uit te nodigen om onder het genot van
een drankje en oliebol of appelflap te proosten op het
nieuwe jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie die we
organiseren op zondag 12 januari om 15 uur.
Ik wens iedereen en je naasten een vrolijk kerstfeest
en een zeer gelukkig 2020!
Met vriendelijke groeten,
Roy Vervoort
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ATREDEN OUD
BESTUURSLEDEN
De WVA is het oud bestuur zeer
erkentelijk voor de geleverde
inspanning van de afgelopen
jaren. De dagvoorzitter Henk
Kok voert het woord namens
het demissionaire bestuur op de
ALV van 9 december

Vlnr: aftredend bestuur Arie de Bruijn, dagvoorzitter Henk Kok,
Ingrid de Jong, Theo Steen, Raymond Vaarberg, (Jacqueline
Stad afwezig.)

DE NIEUWE WVA BESTUURSLEDEN
Voorzitter

Havencommissaris
(havenzaken algemeen, havenmeester)

Roy Vervoort
voorzitter@wvamsterdam.info

Willem Captijn
havencommissaris@wvamsterdam.info

Secretaris
(briefwisseling, notulen, jaarverslag)
Judith de Rooij
secretaris@wvamsterdam.info

Schepencommissaris
(ligplaatsen)
Robert Scager / 06 - 5100 5947
schepencommissaris@wvamsterdam.info

Penningmeester
(crediteuren, begroting, W&V rekening en
balans)
Kelly van Ecke
penningmeester@wvamsterdam.info

2e Algemeen commissaris
(facturatie ligplaatsen, ledenadmie, werkplicht)
Rob Faas / 06-1135 4850
2ealgemeencommissaris@wvamsterdam.info

Algemeen commissaris
(debiteuren, E-captain, website, IT-zaken)

2e Secretaris Clubhuiszaken
(bar, clubhuis en clubhuisadmie)
René Ravenhorst
2esecretaris@wvamsterdam.info

Bas van de Berg
algemeencommissaris@wvamsterdam.info

Verloop ALV
De ALV is zeer ordelijk verlopen, het oude bestuur viel in de bloemen.



Een eerder verschenen introductie van het nieuwe bestuur is hier (klink link) te vinden
De notulen van deze vergadering zijn nu al beschikbaar en tref je hier (klik link) aan.
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K-Steiger onderhoud
In onze haven is momenteel veel achterstallig onderhoud. Denk hierbij aan de K-steiger, Ssteiger (Pieter Smeekershoek, achter de parkeerplaats, klik hier voor de havenplaat),
schilderwerk, onderhoud terrein. Maar ook zijn we heel dringend op zoek naar leden die
kunnen assisteren op het gebied elektrotechniek, hydraulica, mechanica, motortechniek.
Kan jij als WVA-lid hierbij (een beetje) helpen? Je voldoet hiermee gelijk aan je werkplicht
en leert op deze wijze weer andere leden kennen (met dezelfde interesses). De meeste
werkdagen vinden plaats in het weekend.
De WVA zorgt ervoor dat het een gezellige dag wordt! Heb je inhoudelijke vragen? Bel
dan de havencommissaris op 06- 2207 2544. Aanmelden via
havencommissaris@wvamsterdam.info voor de volgende commissies:

1. Technische commissie (onderhoud machines, kranen, hydraulica, installaties,
verlichting, elektra).
2. Legionella beheer (wekelijks onderhoud beheersplan tappunten)
Omdat we in januari 2020 al starten met de complete renovatie van de K-steiger, is de
WVA heel blij met snelle aanmelding voor de technische commissie.

Jeugdzeilen WVA
het team van het jeugdzeilen wil iedereen bedanken voor het heerlijke, leerzame en
plezierige seizoen! Wij hopen dat iedereen heerlijke feestdagen heeft en wensen je een
gelukkig nieuw vaarjaar! We zien enorm uit naar het komende zeilseizoen met oude
bekenden en nieuwe zeilertjes.
Wij verwelkomen ook graag nieuwe jeugdzeilers vanuit ons ledenbestand. Heb je (klein)
kinderen of ken je kinderen die graag een stoere en ontspannende hobby erbij willen? Wij
nodigen hen van harte uit voor een gratis proefles. Ook zoeken wij altijd naar nieuwe
trainers om onze lessen nog meer kwaliteit mee te kunnen geven. Ben jij of ken jij iemand
met zeilervaring en is er de tijd om de jeugd het zeilen bij te brengen? Meld je dan snel
aan!
Ken je de eigen site van het jeugdzeilen al..?
Klik op https://watersportvereniging-amsterdam.jimdosite.com/

WVActueel
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Even voorstellen……
Bas van de Berg is nieuwe Algemeen
commissaris en neemt deze functie van Henk
Kok over. “Even voorstellen” gaat iets
persoonlijker in op de nieuwe bestuurs- en
commisieleden en had een gesprek met Bas.

Vertel eens over jezelf, waar woon je en hoe
kom je hier in de haven terecht?
Ik ben geboren in Amsterdam en woon in een
prachtig nieuwbouwproject aan de Amstel,
genaamd Amstelkwartier. Dat is aan pal aan
het water en soms leg ik mijn sloep wel eens in
de haven van George Marina. Net voor Sail
2010 kocht ik mijn eerste sloep en was de
WVA overvol. De toenmalige havenmeester
Rob Bos heeft me toen als passant een
ligplaats aangeboden en na ballotage door
Wim Tenge was ik officieel lid.

Vaar je al lang?
Intussen ben ik aan mijn derde sloep (je zegt
nu eigenlijk tender) toe, een Intender 700
genaamd Offline. Als ik op m’n tender vaar,
dan ben ik vrij en geniet van de wind en het
water. Ik ben dan even niet Online in deze
drukke tijd. Omdat dan ook alle trossen
losgaan ben ik zodoende op deze naam
gekomen.
In de winter van 2019 heb ik mijn vaarbewijs
gehaald en ik ben alleen maar enthousiaster
geworden. Nu denk ik erover na ook mijn
marifoonexamen te doen, wel handig met de
sluizen.

Wat zijn je lievelingstochten en welke tochten
wil je nog varen?
Oudekerksplein! Momenteel verdiep ik me erg
in de geschiedenis van Amsterdam, zo
interessant! Er vallen me steeds weer nieuwe
dingen van Amsterdam op als je de
geschiedenis er ook bij betrekt. Prachtig!
Ieder jaar maak ik wel een tocht naar de
Loosdrechtse plassen en lekker bbq’en op het
water.

Wat spreekt je bij de WVA aan?
Mijn voorganger Henk Kok had wel heel veel
verstand van specifieke dingen in de haven.
Het wordt nog een hele klus dat ook zo goed in
te vullen. Gelukkig draagt Henk het heel goed
over.
Welnu, bij de WVA is nog heel veel te doen. Ik
ben vorig jaar begonnen om onze internetsite
in een moderner jasje te gieten. Ook heeft de
site nu veel meer integratie met de database
daarachter. Intussen hebben we ook
verbeterde WiFi, we zijn er nog niet maar het
draait al een stuk beter. Nu zet ik met het
nieuwe bestuur en hulp van Wim Tenge de
vernieuwde nieuwsbrief op.
Het volgende project is een kassa-systeem of
pinautomaat en als er genoeg budget is ook
een paar webcams. Wat is er nu leuker dan
Online de Offline in de gaten houden?

Is dit de eerste watersportclub waar je lid van
bent?
Ja, met Sail2010 dus.

WVActueel
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HISWA 2020
Bij HISWA Amsterdam Boat Show zijn de voorbereidingen voor de 65e editie (11-15 maart 2020) in
volle gang. Een jubileum dat HISWA graag samen met jou, de watersporter, wil aftrappen met een
feestelijke pre-sale aanbieding! Leuk voor in de schoen of voor onder de boom!
Bezoek de 65e editie van HISWA Amsterdam Boat Show met 65% korting:
 Voor slechts € 5,25 per persoon in plaats van € 15,-, of
 Kies voor een avondkaart voor slechts € 3,50 per persoon in plaats van € 10,-.
Een avondkaart is alleen geldig op vrijdag 13 maart 2020 van 18u – 22u.

Kaarten kopen? Ga naar http://www.hiswarai.nl/wsv-jubileum en vul de kortingscode van onze
watersportvereniging in: WSVH193347
Deze aanbieding is geldig t/m 31 december 2019.
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van de WVA
Roy, Kelly, Judith, Rob, Robert, Wim, René en Bas

OPROEP AAN ONZE LEDEN
De WVA is hard op zoek naar extra vrijwilligers om onze vereniging leuk te maken en te houden. Heb
je een klein beetje tijd over en verstand van volgende zaken? Wil je hiermee je “werkplicht” invullen?
Dat kan! We zoeken echt nog vrijwillgers voor:
-

Ons clubblad of redactie (doe je werkplicht achter de PC  !)
SAIL2020 commissie (werkpret door ideeën en uitvoering tijdens SAIL)
De feestcommissie (die kans laat je toch niet liggen!)
Database of E-captain, (help jij de WVA achter de schermen?)
De technische commissie (help de WVA een nog mooiere haven te worden!)

Meld je aan bij secretaris@wvamsterdam.info

Heb jij oproepjes voor andere leden? Wil je iets verkopen of kopen op de haven?
Meld het ons via secretaris@wvamsterdam.info

WVActueel
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Mutaties in ons ledenbestand
De onderstaande kandidaat-leden zijn per 9 december
2019 officieel lid van de Watersportverenging Amsterdam.
Deze leden hebben van de (dag)voorzitter de Geuzevlag
ontvangen.

De onderstaande leden hebben zich afgelopen
jaar aangemeld als kandidaat-lid:

Dhr.R.Ravenhorst; Motorboot Maria Johanna.

o

Dhr.M.Ledder; Motorboot

o

Dhr.H.Heijer; Motorboot Compromis.

o

Dhr.D.Hoen; Motorboot

o

Dhr.F.Donath; Motorboot ONJ weekboot

o

Dhr.W.Kool; Motorboot

o

Dhr.R.Verveer; Motorboot Sager20

o

Dhr.B.van Dijk; Zeilboot

o

Dhr.B den Hartoog; Motorboot

o

Dhr.B.Robijn; Motorboot

o

R.Oldenburger; Motorboot

o

Dhr.B.Schipper; Motorboot

o

Dhr.R.Duysens; Motorboot

o

Dhr.B.Davran; Motorboot.

o

Mevr.R.Shepherd; Zeilboot.

WINTERCHECK

o

Dhr M van der Hart; Motorboot

Zijn jouw gegevens nog up-to-date? Zorg dat de
WVA van het juiste adres en email adres op de
hoogte is in 2020!

o

Dhr.T.Thijsse; Motorboot

o

Dhr.E.Moeken; Motorboot

o

Log in op Mijn WVA en doe de wintercheck  !

KERSTGROET VAN HET NIEUWE BESTUUR
Het WVA bestuur wenst jou en je familie mooie feestdagen en een gezond nieuwjaar met
natuurlijk veel vaarplezier vanuit onze mooie haven! Tot 12 januari!
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