Nieuwsbrief December 2020
Beste leden,
Momenteel gelden er zeer strenge maatregelen in verband met
corona maar er is gelukkig goed nieuws. Al vanaf volgende week
zal er in diverse landen begonnen worden met vaccineren en ook
Nederland zal begin januari volgen. 2020 zal voor iedereen in het geheugen blijven als het jaar
van corona en ik neem met gemengde gevoelens afscheid van het zeilseizoen. We hebben als
vereniging niet alles kunnen doen wat we in gedachten hadden maar we hebben veel kunnen
zeilen en de Waolenwiert is toch een plek geweest waar jullie even tot rust konden komen in deze
moeilijke tijden. De huidige strenge maatregelen betekenen helaas dat er voorlopig geen
gezamenlijke activiteiten mogelijk zijn.
- De nieuwjaarsduik en -receptie zijn definitief afgelast.
- Het terrein is wel toegankelijk voor leden die willen gaan zwemmen, enkel op individuele basis.
- Het clubhuis is gedeeltelijk toegankelijk, water is afgesloten dus de toiletten zijn ook gesloten.
- We zijn aan het bekijken of er online activiteiten mogelijk zijn, nadere info hierover volgt.
AFSCHEID MEVROUW MAGNEE
Begin december kregen we het trieste nieuws dat mevrouw Magnée is overleden. Zij heeft veel
voor de vereniging gedaan en de oudere leden kennen haar van de tijd dat ze actief was bij de
Waolenwiert, in het bijzonder in het clubhuis. Inmiddels hebben we in stilte namens de vereniging
afscheid van haar genomen. Wij wensen de familie veel sterkte.
ALV
De opkomst voor de online algemene ledenvergadering van
10 december was gering (18 leden inclusief bestuur) maar
desalniettemin zeer geslaagd. Onze penningmeester Jan en
commissaris zeilen Saskia zijn opnieuw verkozen. Arend is
verkozen als commissaris activiteiten en onze commissaris
terreinen Paul hebben we bedankt voor zijn enthousiasme en
jarenlange inzet. Verder zijn de begroting en de contributie
voor 2021 goedgekeurd en is er een oproep gedaan om mee
te helpen bij het opstellen van een meerjarenplan.
MEERJARENPLAN
Zeil- en surfvereniging de Waolenwiert is officieel opgericht op 8 december 1980 en bestaat nu
meer dan 40 jaar. Sinds 2 jaar zijn we eigenaar van ons terrein, het ledental is dit jaar gegroeid
en gaat langzaam richting de 200 en bijna alle ligplaatsen zijn bezet. Dit geeft duidelijk aan dat
we allen lid zijn van een vereniging die levensvatbaar is en waar iedereen met plezier naar toe
komt. Maar waar willen we als vereniging naar toe, wat willen we bieden en hoe gaan we dat
doen. Centraal staat: waarom wil ik lid zijn van de Waolenwiert? Het bestuur wilt hier graag meer
inzicht in krijgen en dat gebruiken om de koers voor de komende jaren uit te zetten. In de komende
wintermaanden gaan we hiermee aan de slag en we verwachten in het voorjaar een eerste
concept te kunnen voorleggen. Om dit meerjarenplan op te stellen hebben we de hulp nodig van
de leden. Tijdens de ALV hebben zich al 3 leden aangemeld, maar we zijn nog op zoek naar 1 of
2 leden die hier ook aan willen bijdragen. Indien je interesse hebt stuur een mail naar voorzitter.
ACTIVITEITEN SEIZOEN 2021
We kijken vooruit en zijn bezig met de voorbereidingen voor komend seizoen. Afhankelijk van de
maatregelen zullen we onze activiteiten daarop aanpassen. Op het programma staan voorlopig:
- Opening seizoen op 1 april 2021
- Clubfeest i.v.m. 40-jarig jubileum
- Zeillessen voor jeugd en volwassen
- Zeilwedstrijden
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WATERSPORTVERBOND
De Waolenwiert is al jaren lid van het watersportverbond Dit geeft
ons een aantal voordelen. Vooral in deze moeilijke tijd hebben we
steeds gebruik kunnen maken van hun kennis en advies. Maar het
watersportverbond heeft meer:
In de Watersport Academy Online vind je alle digitale opleidingen
van het watersportverbond. Ook kun je hier je kennis testen van het
wedstrijdzeilen. Met je lidmaatschapsnummer kun je inloggen en
online cursussen volgen zoals (assistent) instructeur of als club
official waarmee je kunt helpen bij de zeilwedstrijden. Leden die hier
belangstelling in hebben kunnen ook verder gaan en aanvullende cursussen volgen. Indien je je
hiermee inzet voor de vereniging worden deze door de club vergoed.
In het Kenniscentrum vind je informatie over alle vormen van watersport en alles wat daarbij komt
kijken. Maar ook over veiligheid op het water, hoe je vereniging te besturen, wedstrijdsport en
nog veel meer.
Neem eens een kwartiertje de tijd en kijk eens naar het jaaroverzicht 2020.
RABO CLUB SUPPORT / KERSTKADO
De Rabo Club Support biedt kennis en financiële
ondersteuning aan clubs en verenigingen om ze
sterker te maken voor de toekomst. Enige tijd
geleden hebben we jullie opgeroepen om een stem
uit te brengen op het doel dat wij namens de
Waolenwiert hadden aangemeld. Een groot aantal
leden heeft hier gehoor aan gegeven. Hierdoor
kregen we van de bank bijna 115 euro op onze rekening
bijgeschreven. We zullen dit geld zoals aangegeven gebruiken voor
extra materiaal voor de zeillessen. We willen jullie hartelijk bedanken
voor jullie medewerking. Je persoonlijk bedankje vind je hier.
LIDMAATSCHAP / AFMELDEN
Nogmaals willen we duidelijk aangeven dat het lidmaatschap van alle leden automatisch wordt
verlengd naar 2021. Dit betekent dat je ook volgend jaar lid blijft en contributie en ligplaatsgeld
dient te voldoen. Mocht je je lidmaatschap willen beëindigen doe dit dan zeker voor 1 januari 2021
bij secretaris of penningmeester. Bij opzegging na 1 januari blijft contributie en ligplaatsgeld voor
het hele jaar verschuldigd, ook al kom je niet meer op de Waolenwiert.
WENSEN VOOR 2021
Hierbij wensen we alle leden en vrienden het allerbeste en
een voorspoedig en gezond 2021. We zien ernaar uit
om iedereen weer te kunnen ontmoeten op het
water met een gunstig windje in de rug.
Kies de juiste koers en zet je zeilen goed,
dan kom je ook met tegenwind vooruit.
Met Waolenwiert Watersportgroet,

Voor vragen ben ik steeds bereikbaar via Whatsapp of via voorzitter
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