Nieuwsbrief december 2019
BARBECUE
Zaterdag 24 Augustus was het weer tijd voor onze
jaarlijkse barbecue. Goed weer, lekker eten, leuke
muziek en gezellige mensen hebben het ook dit
jaar weer tot een succes gemaakt.

Met bijzondere dank aan
de vrijwilligers en hun
inzet

CWO ZEILDIPLOMA
Zondag 15 September was het een spannende dag voor alle deelnemers aan de zeilcursus
van de zeilvereniging de Waolenwiert. In het afgelopen half jaar hebben de cursisten veel
gelezen en gevaren om te leren zeilen.
Dit was de dag om aan de examencommissie
te laten zien dat de cursisten de boot goed
onder controle hebben.
Het resultaat was een heleboel geslaagden.
Van harte gefeliciteerd!!

Met dank aan alle instructeurs en helpers

TERREIN DAG
Zaterdag 2 November is weer met
vereende krachten het terrein
winterklaar gemaakt. Om het mogelijke hoogwater
te kunnen weerstaan ligt het vlot weer veilig aan
het anker en zijn alle losliggende matten en de
reddingsboten opgeslagen naast de keet.

Alle helpers hartelijk dank voor de bijdrage en de
lichamelijke inspanningen

WEBSITE
We hebben een nieuwe webmaster Tjeerd Hiddema. Hij en zijn
team Yvonne, Jan te Velde en Oda Neijens zijn druk bezig
om onze uitstraling te verbeteren.
Kijk geregeld eens op www.waolenwiert.nl
Daarnaast hebben zij een Instagram aangemaakt
waarop foto’s van alle activiteiten van de vereniging
worden geplaatst. Als je een leuke foto hebt stuur
deze dan door naar Yvonne of Jan.
Op de nieuwe website zul je ook de statuten en het
huishoudelijk reglement vinden. Iedereen wordt geacht
hiervan kennisgenomen te hebben en de rechten en plichten
die bij het lidmaatschap horen te kennen.
BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER
In februari 2020 zal worden begonnen met het rondsturen van
de e-mails met betrekking tot de contributies. Mocht je je willen
afmelden als lid laat dit dan vóór 15 januari 2020 weten aan de
secretaris en penningmeester. Bij geen of te late afmelding dient
de volledige contributie inclusief ligplaatsgeld te worden voldaan.
De nieuwe tarieven voor 2020 zijn tijdens de laatste ALV
goedgekeurd en komen binnenkort op onze website.
Ook andere mutaties gaarne tijdig doorgeven.

ACTIEPLAN
WATERRECREATIE
PROVINCIE LIMBURG

Dankzij de subsidie van provincie en de inzet van een groot aantal enthousiaste leden
hebben wij het volgende kunnen realiseren.
HELLING REDDINGSBOOT en UITBREIDING HELLING

De breedte van de helling is
hierdoor verdubbeld ten
opzichte van voorheen en is
nu maar liefst 12 m

5 NIEUWE OPTIMISTEN en 2 SUPS

Waardoor meer jeugdleden kunnen leren zeilen en voor extra veel waterpret

