Nieuwsbrief Maart 2021
Beste leden,
Het begint weer te kriebelen, de dagen met zon doen ons goed.
Menigeen zal in gedachten alweer op het water zijn geweest en
met een positieve blik kijken we uit naar 1 april, de dag dat onze
boten weer op hun plekje kunnen worden gezet en we kunnen gaan zeilen. Het liefst zie ik
iedereen weer buiten genieten van weer en wind, maar er zijn helaas nog beperkingen en ik vraag
iedereen dringend om daar rekening mee te houden. Kijk op: corona-maatregelen, deze gelden
onverkort voor iedereen die op ons terrein komt. Dit betekent verder voor ons:
- Het clubhuis blijft voorlopig gesloten, het water is afgesloten dus de toiletten zijn ook gesloten.
- Zeilen voor leden ouder dan 26 jaar kan enkel op individuele basis of met een gezinslid.
- Jongeren t/m 26 jaar mogen vanaf 3 maart weer samen in een boot.
- Gasten zijn helaas voorlopig nog niet welkom en deze meenemen is niet toegelaten.
- Het belangrijkste is natuurlijk: blijf thuis als je klachten hebt die kunnen wijzen op Corona.
ACTIVITEITEN SEIZOEN 2021
We kijken vooruit en zijn bezig met de voorbereidingen voor dit seizoen. Afhankelijk van de
maatregelen zullen we onze activiteiten daarop aanpassen. Voorlopig staan op het programma:
5 april:
Paasmaandag: Opening seizoen en algemene ledenvergadering (wellicht online)
11 april: Clubwedstrijd 1
17 april: Verdeling huuropti’s en bootcontrole
17 april: Instructie motorboot gebruik
18 april: RS Feva clinic voor de jeugd
Vanaf half mei beginnen de zeillessen voor jeugd en voor volwassenen. Het clubfeest voor het
40-jarig jubileum is nog een groot vraagteken, misschien moeten we dit nog een jaar opschuiven.
Op onze site vind je de complete meest recente agenda.
BOTEN OP HET TERREIN EN TERREINDAG
We hebben inmiddels het hoog water achter de rug en
vanaf 1 april kunnen de boten uit de winterstalling en
naar de eigen ligplaats. Het terrein heeft enkele weken
onder water gestaan en er mogen zeker geen auto’s op
het gras. Er wordt een lijst opgehangen en een bord met
nieuwe labels zodat iedereen zijn boot op de juiste
plaats kan zetten. Aangezien we geen gezamenlijke terreindag mogen organiseren vragen we
iedereen om op individuele basis bij te dragen aan het opruimen van het terrein. Iedereen dient
de eigen ligplaats (en liefst ook een stuk erom heen) vooraf zelf schoon te maken. Daarvoor staan
enkele harken en de grasmaaier klaar. Indien er veel drijfhout en/of bladeren liggen kan dit
worden verzameld en in de gereedstaande zakken worden gedaan. Via de techniek-app zullen
enkele klussen worden doorgegeven die dan in onderling overleg kunnen worden uitgevoerd.
Indien je interesse hebt om deel te nemen in deze app stuur dan een bericht
PARKEREN EN TOEGANG
Indien de parkeerplaats beneden is afgesloten met de slagboom mogen daar nog geen auto’s
worden geparkeerd. Er kan dan beperkt voor de poort worden geparkeerd waarbij te allen tijde
de doorgang en de parkeerplaatsen aan de linkerzijde, van onze buurman,
GEEN
moeten worden vrijgehouden. Laat bij het brengen van de boot geen auto’s in de
AUTO’S OP
doorgang staan. De sleutel van de grote poort is op de bekende plek te vinden.
HET GRAS
Na gebruik de poort goed afsluiten en de sleutel terughangen.
NIEUWE NAMEN CLUBBOTEN
We zijn op zoek naar sprankelende nieuwe namen voor onze 2 clubboten. Hierbij de oproep om
namen te bedenken en deze hier door te geven. Tijdens de ALV zullen we een verkiezing houden
om de mooiste naam te kiezen. Voor de bedenker(s) staat een leuke verrassing klaar.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
Bij de opening van het seizoen hebben we traditiegetrouw ook onze
algemene ledenvergadering. Deze is nu gepland voor maandag
tweede paasdag. Op de agenda staan de financiële verantwoording van 2020 met het verslag van de kascontrolecommissie,
de bestuursverkiezing van de nieuwe terreincommissaris en de verkiezing van de nieuwe namen
voor de clubboten. Zoals het er naar uitziet geen we deze vergadering weer online houden en
daarom willen we de overige agenda-punten bewaren voor een volgende vergadering. De
uitnodigingen worden binnenkort verstuurd.
MEERJARENPLAN – ENQUETE – INTERVIEW
Op de oproep voor een werkgroep hebben 6 leden gereageerd en inmiddels zijn deze bezig met
het opstellen van een beleids/meerjarenplan. Dit begint al vorm te krijgen en er is nu behoefte
aan de input van alle leden. Daarvoor zal een enquête worden opgesteld en rondgestuurd. We
vragen iedereen om deze in te vullen. Het idee is om ook een aantal leden te bellen om een kort
interview te houden zodat we gerichter kunnen ingaan op een aantal punten en een duidelijker
beeld van de ideeën en behoeften van de leden krijgen. Hiermee gaan we het plan compleet
maken zodat we een weloverwogen en doordacht plan hebben voor de komende jaren.
ONDERHOUD CLUBBOTEN
Vorig jaar is een spanker aangeschaft die wordt ingezet voor de
zeillessen voor volwassenen en die ook gebruikt kan worden door
leden zodat er met meer mensen kan worden gezeild. Ook hebben
we een RS Feva die door de jeugd wordt gebruikt. Deze boten
hebben natuurlijk onderhoud nodig. De spanker staat inmiddels
binnen in een hal van een van onze leden en deze week wordt een
begin gemaakt met het schuren en lakken zodat deze weer in
goede conditie is voor het zeilseizoen. Ook de RS Feva dient eens
goed te worden schoongemaakt en wellicht dienen enkele
onderdelen of lijnen te worden vervangen. Hierbij een oproep om
hieraan mee te helpen. Deze is vooral gericht op de jeugd die er
mee zeilt. Aanmelden bij onze terreincommissaris.
VRIJWILLIGERS – ACTIEVE LEDEN - GEVRAAGD
Ook dit seizoen zijn er veel club-activiteiten gepland, waaronder wedstrijden en lessen, en is er
onderhoud nodig van ons terrein, clubhuis en materialen. Aangezien we een vereniging zijn draait
alles om de inzet van de actieve leden. We doen daarom een dringende oproep en vragen
iedereen om af en toe een bijdrage te leveren aan de vereniging, iedereen op zijn eigen manier.
Vind je het fijn om lekker buiten actief te zijn en af en toe eens het gras te maaien of de struiken
te snoeien. Of wil je meehelpen met het opknappen van de boten of het schilderen van het
clubhuis. Meld je dan bij onze terreincommissaris. Hij kan je ook toevoegen aan de techniek-app
waardoor je op de hoogte wordt gehouden van de lopende klussen. Ben je graag betrokken bij
en wil je graag meehelpen bij de organisatie van de wedstrijden meld je dan bij onze
wedstrijdcommissaris. Vind je het leuk om te helpen bij de organisatie van activiteiten of wil je
bijvoorbeeld koken voor een barbecue, meld je dan bij onze activiteitencommissaris. Heb je nog
geen idee maar kun je wel af en toe helpen bij klussen en activiteiten geef dit dan door aan de
secretaris. We zetten je dan op de lijst om te worden opgeroepen als we extra hulp nodig hebben.
Wij zorgen ervoor dat je er nooit alleen voor staat maar dat je begeleid wordt door leden die al de
nodige ervaring hebben. Aarzel dus niet maar meld je aan.
Samen werken geeft verenigde kracht
Met verenigde kracht samenwerken geeft een krachtige vereniging
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STICHTING WAARBORGFONDS VOOR DE SPORT
Voor de aankoop van het terrein hebben wij de
steun gehad van de Stichting Waarborgfonds
voor de Sport. Zij staan borg voor 50% van de
hypotheek en de gemeente Eijsden-Margraten
voor de andere 50%. Jaarlijks dienen we verantwoording af te leggen over
onze financiële situatie. Onze penningmeester heeft ook dit jaar de gevraagde stukken opgesteld.
Naar aanleiding hiervan heeft SWS de kwalificatie van onze financiële situatie van redelijk naar
goed bijgesteld. Dit betekent dat wij er financieel goed voor staan. Tijdens de komende ALV zal
het bestuur de financiële verantwoording van 2020 overleggen en zal de kascontrole commissie
verslag doen van de uitgevoerde controle.
WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN (WBTR)
De WBTR is bedoeld om het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en stichtingen te
verbeteren. De overheid wil met de wet voorkomen dat er wantoestanden kunnen ontstaan die
verenigingen en stichtingen kunnen schaden. Volgens de wet is ieder bestuurslid hoofdelijk
aansprakelijk als er iets misgaat. Om te voldoen aan de wet dienen onder andere verplichtingen
en aansprakelijkheid te worden vastgelegd. Ook moet worden vastgelegd hoe moet worden
gehandeld bij tegenstrijdige belangen of wanneer er een bestuurszetel vacant is. Vanaf 1 juli 2021
moet iedere vereniging voldoen aan deze wet. Om besturen te helpen is er een stappenplan
opgesteld waarin alle eisen aan de orde komen. Ook wij hebben dit stappenplan aangeschaft en
zijn begonnen met het doorlopen. Als dit gereed is zal dit worden voorgelegd aan de ALV en
dienen ook de statuten te worden aangepast. Wij houden jullie op de hoogte.
CLEANUP- ACTIES
Vorig jaar hebben we tijdens de World Cleanup Day hard gewerkt en veel afval langs de rand van
ons zeilwater en op het eiland opgeruimd. Ook dit jaar zijn er weer dergelijke acties. We mogen
als vereniging voorlopig geen gezamenlijke activiteiten organiseren maar willen dit toch steunen
door dit onder jullie aandacht te brengen.
Er is in de gemeente de Stichting Eijsden-Margraten Cleanup. Deze stichting
organiseert opruimacties in de gemeente en langs de maasoevers van Eijsden.
Ook bestaat er de mogelijk om een individuele actie te melden en zelf op pad te
gaan. Hiervoor kun je een zak krijgen en een grijper en veiligheidshesje in bruikleen. De volle zakken worden door de gemeente opgehaald. Zaterdag 27 maart
vanaf 10.00 uur is er een opruimactie waarop kan worden ingeschreven. Meer
info en aanmelden: Opruimactie Maasoever Eijsden
De Landelijke Opschoondag is op 20 maart. Als je hier aan wilt
deelnemen kun je een opschoonactie aanmelden en gratis
opschoonmaterialen bestellen. Deze acties zijn om op individuele
basis of met maximaal één iemand van buiten je gezin te helpen.
Meer info en aanmelden: Landelijke Opschoondag

Dit is het voor nu, ik hoop jullie allen binnenkort in goede gezondheid weer te ontmoeten op onze
mooie vereniging of op het water genietend van weer en vooral van de wind.
Met Waolenwiert Watersportgroet,
Voor vragen ben ik steeds bereikbaar via Whatsapp of via voorzitter
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