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Beste leden,
Vrijdagavond 3 juli heeft onze ALV plaats gevonden op ons
terrein boven aan de helling tussen de boten. Met een avondzonnetje schijnend over de
bomen van de Eijsder Beemden en een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter werden
de punten van de agenda besproken. Als eerste werd de financiële verantwoording van 2019
toegelicht en goedgekeurd. Verder was er toelichting over de eerste maanden van dit
seizoen en hoe wij als vereniging met goedkeuring van de gemeente Eijsden-Margraten en
met in achtneming van de maatregelen van RIVM en het watersportverbond toch onze sport
hebben kunnen beoefenen. Als afsluiting werd ons “oudste” lid Frank Hochstenbach als
erelid gehuldigd en had hij de eer om de eerste keer dit seizoen onze clubvlag te hijsen.
ZEILLESSEN
De eerste lessen voor de jeugd, CWO I en II
zijn geweest en momenteel is er vakantie-stop.
In september zullen deze weer aanvangen.
Ook de zeillessen voor volwassenen zijn
gestart en er zijn een aantal enthousiaste
leerlingen die onder leiding van Arend en Jan
de kunst van het zeilen onder de knie gaan
krijgen. De regels van het watersportverbond
worden hierbij strikt gevolgd.
AANSCHAF SPANKER
Sinds zaterdag 25 juli heeft de Waolenwiert er een eigen zeilboot bij.
Het betreft een spanker die wordt gebruikt voor het geven van
zeillessen aan volwassenen. Ook mogen leden die eens in een
“comfortabele” boot willen zeilen deze gebruiken. De boot ligt voorlopig
aan de grote steiger en de zeilen liggen in het clubhuis. Als je ermee
het water op wilt neem even contact op met het bestuur of met Arend.
Zij zullen je dan de eerste keer even wegwijs maken. We zijn ook nog
op zoek naar een leuke naam voor deze boot, alle ideeën zijn welkom.
ACTIVITEITEN
Tijdens de ALV is er geopperd meer wedstrijden te organiseren. Gezien de benodigde inzet
van vrijwilligers is hier geen ruimte voor. Wel is er zondag 26 juli een officieuze wedstrijd
gehouden. Gezien de deelname zal ook in augustus een dergelijke wedstrijd worden
gehouden, dus houd de nieuwsapp goed in de gaten.
We zijn aan het kijken of er dit jaar een barbecue kan worden gehouden. Dit kan echter
alleen onder strikte voorwaarden. Ook hebben we een aantal helpers nodig om dit te laten
slagen. Als je zin hebt om mee te helpen stuur even een berichtje naar het bestuur.
WEBCAM
Sinds 25 juli is er een webcam geïnstalleerd die uitkijkt op ons terrein en het water. Leden
kunnen via een app deze camera benaderen en kijken hoe de weersomstandigheden zijn.
Hiervoor dient de app ‘Reolink’ te worden geïnstalleerd. Kies UID: 952700011BGA87AJ.
Username is Waolenwiert en wachtwoord is Waolen. Veel kijkplezier. Om de volledige
weersinformatie te kunnen geven zijn we ook nog aan het kijken naar een weerstation.
Zeil- en surfvereniging de Waolenwiert
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WAOLENWIERT-TECHNIEK-APP
Jullie staan er misschien niet vaak bij stil, maar ons terrein
vergt toch heel wat onderhoud. Onder leiding van onze
terreincommissaris zijn er een tiental leden die regelmatig de
handen uit de mouwen steken en de nodige klussen klaren. Zo is
de kleine steiger voorzien van nieuwe kunststof planken en zijn de
stootkussens netjes teruggezet. Ook wordt regelmatig het afval
weggebracht en zo zijn er nog veel klussen die ongezien worden
uitgevoerd. Ik wil deze leden dan ook bedanken voor hun inzet en
iedereen duidelijk laten weten dat we niet zonder deze actieve
leden kunnen. Onder het motto van: “vele handen maken licht
werk” mogen bereidwilligen zich aanmelden bij Paul.
In lijn hiermee wil ik leden vragen om te helpen het wier langs de
helling weg te ruimen. Als iedereen een handje helpt en een beetje
opruimt voor het zeilen is de klus zo geklaard waardoor iedereen
weer probleemloos het water op kan.
SUP- / SURFPLANKEN
Onze oude surfplanken zijn de laatste tijd diverse keren weggehaald door jongeren die aan
de overkant komen zwemmen. Gelukkig
hebben we deze steeds terug kunnen halen.
Om dit oneigenlijk gebruik tegen te gaan
dient alles na gebruik steeds te worden
opgeruimd. De surfplanken tussen de kooi
en de container in het rek. De sup-planken
in de kooi met bijbehorende peddels. Voor
het openen en afsluiten van de kooi zijn er
cijfersloten. Code hiervoor is xxxx.
CORONA EN GELDENDE MAATREGELEN
We dienen allemaal voorzichtig te blijven en de huidige maatregelen te blijven respecteren.
De hoofdregel blijft nog steeds om onderling voldoende afstand te houden. Volg de richtlijnen
van RIVM voorkom besmetting Indien je twijfelt over je gezondheid: BLIJF THUIS.
- Het terrein is enkel toegankelijk voor leden. Niet-leden mogen enkel na toestemming van
het bestuur een dagje meelopen met een lid. Deze is verantwoordelijk voor zijn/haar
gasten. Gasten die vaker willen komen dienen zich aan te melden als lid.
- We vragen dringend om alles netjes te houden en opgeruimd achter te laten. We merken
dat er leden zijn die eigen eten en drinken meenemen. We vragen dringend om alle afval
die daar mee gepaard gaat zelf weer mee te nemen en niet in de containers te gooien
- Iedereen dient zijn/haar eigen ligplaats schoon te houden, dus alle losliggende takken
verwijderen en het gras maaien.
- Auto’s op de parkeerplaats beneden, geen auto’s voor de poort.
- Blijf voorzichtig en gezond.
Voor vragen ben ik steeds bereikbaar via Whatsapp of via voorzitter.
Zeil- en surfvereniging de Waolenwiert
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