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Beste leden, 

Nog enkele dagen en de jaarwisseling naar 2022 staat voor de 
deur. We kunnen terugkijken op een geslaagd zeilseizoen waarin 
we ondanks de maatregelen toch veel hebben kunnen doen. De 
verstrenging van de maatregelen laat echter geen gezamenlijke winteractiviteiten toe en de 
fameuze nieuwjaarsduik en -receptie zullen evenals vorig jaar helaas niet kunnen doorgaan. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

De algemene ledenvergadering heeft vorige maand online plaats gevonden en er zijn een aantal 
belangrijke beslissingen genomen. Esther is aangesteld als nieuwe secretaris. De begroting en 
de nieuwe tarieven voor 2022 zijn goedgekeurd en er is besloten dat de Waolenwiert vanaf april 
2022 een rookvrije vereniging zal zijn. Saskia heeft een terugblik gegeven over de zeillessen 
en de clinics van afgelopen seizoen en Christof een overzicht van de activiteiten met betrekking 
tot ons onderkomen en het terrein. Vervolgens is het bestuursreglement voorgesteld en is dit 
nu van kracht waarmee we voldoen aan de WBTR. Als laatste is het meerjarenplan en het 
bijhorende plan van aanpak toegelicht en goedgekeurd. 

MEERJARENPLAN – PLAN VAN AANPAK 

Het meerjarenplan en het plan van aanpak zijn tijdens de alv uitvoerig besproken en vervolgens 

goedgekeurd. Hiermee hebben we een grote stap naar de toekomst gezet en een duidelijk plan 

opgesteld voor de komende jaren. We gaan gezamenlijk werken om het succes van de 

Waolenwiert verder uit te bouwen tot een vereniging waar we ons allemaal thuis voelen. De 

belangrijkste punten die als eerste zullen worden aangepakt zijn de faciliteiten en het verbeteren 

van de sociale omgeving. Om dit verder te realiseren gaan we een werkgroep “beleefomgeving 

en interactie” en een werkgroep “terrein en steigers” formeren die deze punten verder gaan 

uitwerken en uitvoeren. We doen hierbij een oproep aan iedereen om hierin te participeren. Dus 

iedereen die zijn steentje wilt bijdragen en graag wilt helpen bij het verdere succes van de 

Waolenwiert, aarzel niet maar meld je aan. 

WEGWIJZER WAOLENWIERT 

Deze term is tijdens de alv geïntroduceerd. Dit wordt de wegwijzer voor alle (nieuwe) leden 

waarin de do’s and don’ts van de vereniging kunnen worden teruggevonden. Hierin worden 

onder ander de historie, de statuten, een huishoudelijk reglement, het bestuursreglement, de 

instructie voor de rescue-boten en andere gereedschappen en alle overige weetjes van de 

Waolenwiert opgenomen.  Aan het begin van het seizoen hopen we de wegwijzer online te 

hebben. 

WAOLENWIERT ROOKVRIJ 

Zoals tijdens de alv besloten zal onze vereniging vanaf 1 april 
2022 door het leven gaan als een rookvrije vereniging. De 
“rookvrije generatie” is een initiatief van de Hartstichting, het 
Longfonds en de KWF Kankerbestrijding. Hiermee zijn we de 
eerste sportvereniging in de gemeente Eijsden-Margraten en 
gaan we samen op weg naar een rookvrije generatie. Voor 
meer info kijk op: rookvrijegeneratie.nl 

DANK AAN ALLE ACTIEVE LEDEN 

Ook in 2021 zijn er veel leden actief geweest bij de zeillessen, de clinics, de wedstrijden, de 

barbecue, de onderhoudsklussen en allerlei andere activiteiten. Deze leden maken de 

Waolenwiert tot een vereniging en zorgen ervoor dat andere leden kunnen genieten van onze 

https://rookvrijegeneratie.nl/
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vereniging en de watersport. Daarom aan al deze actieve leden 

een grootte dank voor alle hulp in welke vorm dan ook. We vragen 

iedereen die wilt bijdragen aan het succes van de Waolenwiert om 

zich te melden. Laat weten waar je goed in bent en wat je graag 

wilt doen. Je wordt dan opgeroepen als we extra hulp nodig hebben bij zeilwedstrijden, 

clubactiviteiten of klusjes op ons terrein. Aarzel dus niet en geef je op bij onze secretaris. 

ONDERHOUD CLUBBOTEN 

Tijdens het afgelopen seizoen is weer druk gebruik gemaakt van onze clubboten. Van de 

Spanker en de Eikplast tijdens de zeillessen voor volwassenen, van de optimisten door 

jeugdleden voor het CWO-lesprogramma en van de RS Feva door een groepje enthousiaste 

jongeren om te zeilen en aan de clinics en wedstrijden mee te doen. Tijdens de komende 

maanden worden alle clubboten gecontroleerd en indien nodig gerepareerd en de Spanker kan 

nog wat schilderwerk gebruiken. Er is een groep handige leden geformeerd die hiermee aan de 

slag gaan. Wil je ook meehelpen meld je dan bij Arend. 

Ook zijn we nog dringend op zoek naar een droge ruimte, voor januari, februari en maart, waar 

we schuur- en schilderwerk aan de Spanker kunnen doen. Heb jij een ruimte die je ter 

beschikking wilt stellen of weet je iemand die een ruimte heeft meld je dan bij Christof. 

LIDMAATSCHAP / MUTATIES / AFMELDEN 

Het lidmaatschap van alle leden wordt automatisch verlengd naar 2022. Dit betekent dat je als 
je je niet afmeldt 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 2022 bij secretaris of 
penningmeester. Bij opzegging na 1 januari blijft de contributie en het ligplaatsgeld voor het 
hele seizoen verschuldigd. 
Indien er wijzigingen zijn in de samenstelling van je lidmaatschap (meer of minder gezinsleden, 
een andere boot, een kayak/surfplank erbij/eraf, ….) geef dit dan ook tijdig door. 

WENSEN VOOR 2022 

Hierbij wensen we alle leden en vrienden van 

de Waolenwiert  het allerbeste en bovenal een 

voorspoedig en gezond 2022. 

We zien ernaar uit om iedereen in het nieuwe 

seizoen weer te ontmoeten op onze mooie 

club en op het water. 

 

Met Waolenwiert Watersportgroet, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor vragen ben ik steeds bereikbaar via Whatsapp of via voorzitter 
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