Nieuwsbrief Maart 2022
Beste leden,
Nog enkele dagen en het zeilseizoen 2022 gaat van start. Met het
mooie weer van de afgelopen dagen in het hoofd staan we te
popelen om weer het water op te gaan. Tijdens de afgelopen
wintermaanden heeft het bestuur niet stilgezeten maar zijn we bezig geweest met de vereiste
voorbereidingen en het maken van de nodige plannen. We kijken dan ook vol vertrouwen uit
naar een actief seizoen met veel zeilactiviteiten en natuurlijk veel wind. Zoals jullie kunnen lezen
zijn er veel activiteiten, plannen, ideeën, en initiatieven. We hebben een fijne vereniging en een
mooi terrein en met ieders hulp kunnen we het nog beter maken.
JAARAGENDA 2022 EN ACTIVITEITEN
Na een zeer geslaagd lesprogramma 2021 voor jeugd en volwassenen, vele drukbezochte en
leerrijke zeilclinics en alle overige activiteiten tijdens het vorig seizoen zijn er ook voor de
komende maanden weer allerlei lessen en instructies gepland om het zeilen binnen de club op
een hoger niveau te krijgen. Dankzij de energieke en ervaren inzet van Saskia worden er ook
dit jaar voor iedereen weer ruim voldoende mogelijkheden geboden om nog beter te leren
zeilen. Kijk op onze site in de Agenda 2022 en meld je aan. Voor alle vragen kun je terecht bij
Saskia. Voor iedere activiteit zal er nog een aparte uitnodiging worden rondgestuurd via
Whatsapp, dus meld je ook hiervoor aan zodat je niet het risico loopt iets te missen.
3 APRIL OPENING ZEILSEIZOEN 2022
Vanaf 1 april mogen de boten weer naar hun vertrouwde ligplaatsen en is het clubgebouw voor
alle leden weer open. Op zondag 3 april wordt het seizoen officieel geopend. We verwelkomen
graag iedereen en zullen om 12.00 uur de clubvlag hijsen waarna er ruimte is om gezellig samen
te zijn, je boot te komen brengen of voorzichtig de eerste rakken te zeilen op het grindgat.
9 APRIL RS FEVA CLINIC VOOR DE JEUGD
We beginnen het zeilseizoen al direct met een clinic voor de jeugd. Zorg dat je boot gereed is
en meld je aan. Tijdens deze clinic krijg je een aantal “tips and trics” om beter te zeilen en heb
je de kans om na een lange winter weer actief te worden en je zeilvaardigheden nog meer te
verbeteren. We beginnen met een korte instructie op de kant en gaan vervolgens oefenen onder
deskundige begeleiding op het water. Aanmelden bij Saskia.
18 APRIL ALGEMENE LEDENVERGADERING EN EERSTE CLUBWEDSTRIJD
De algemene ledenvergadering zal dit voorjaar plaats vinden op 2e paasdag. De uitnodiging
met agenda zal nog worden rondgestuurd. We beginnen vroeg aangezien aansluitend de eerste
clubwedstrijd zal starten. We zien uit naar een grote opkomst, zeker voor de clubwedstrijd.
TERREIN-PERIKELEN
Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur en er zijn al een
aantal voorbereidingen aan de gang. Na de opgelopen
schade door de overstromingen van vorig jaar zijn er nog
een aantal klussen te doen. Het clubhuis wordt van een
nieuwe vloerbedekking voorzien. De grote steiger wordt
hersteld, om nog een paar jaar mee te gaan, en we zijn op
zoek naar een vervanger voor de kleine steiger. Verder zal
dit jaar de helling verder worden opgeknapt en zal er worden
begonnen met het gezelliger maken van het terras. In
navolging van het meerjarenplan is er een werkgroep in het leven geroepen om een plan op te
stellen hoe we de faciliteiten beter en aantrekkelijker kunnen maken. Dit plan zal de leidraad
vormen hoe het terrein verder zal worden verbeterd. Heb je leuke ideeën, wil je meehelpen met
voorbereidingen of met klussen meld je dan bij de commissaris terrein: Christof.
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LIGPLAATS EN LABELS VOOR IDENTIFICATIE
Voor het bestuur is het niet altijd duidelijk van wie een boot is en
of deze op de juiste plaats ligt. Daarom willen we elke zeilboot,
kano, trailer, etc. voorzien van een sticker. De penningmeester zal
iedereen die de contributie betaald heeft een zelfklevende sticker overhandigen. Deze dient
vervolgens op het object te worden geplakt. In overleg kunnen de stickers bij de penningmeester
worden afgehaald. Jan is bereikbaar op 06 24 59 98 99. Bij
deze de oproep om de sticker te halen voordat je je boot op
het terrein plaatst en er goed op te letten dat je je boot op de
juiste ligplaats zet.
ZEILWEDSTRIJDEN EN WEDSTRIJDCOMMISSIE
Zoals in het begin aangekondigd zal onze eerste clubwedstrijd op paasmaandag 18 april
worden gehouden. Om alle leden de mogelijkheid te bieden hieraan deel te nemen en onze
wedstrijden goed te laten verlopen zijn er echter een aantal actieve leden nodig om alles in
goede banen te leiden. Zoals bij alles maken vele handen licht werk en we zijn dan ook dringend
op zoek naar actieve leden die hier een steentje aan willen bijdragen en zich beschikbaar willen
stellen voor de wedstrijdcommissie. Wil je de vereniging helpen en andere leden de
mogelijkheid bieden om wedstrijden te zeilen meld je dan bij Saskia of Frank. Samen met de
andere commissieleden worden de taken verdeeld en krijg je een uitgebreide instructie over
alle facetten van de organisatie van een zeilwedstrijd bij de Waolenwiert.
STICHTING WAARBORGFONDS SPORT
Voor ons is het alweer 3 jaar geleden dat we ons terrein hebben kunnen kopen dankzij de hulp
van de Stichting Waarborgfonds Sport. Het Watersportverbond heeft in haar nieuwsbrief van 3
maart daar aandacht aan besteed om zo ook andere verenigingen van het bestaan en de
mogelijkheden van deze stichting op de hoogte te brengen. Dankzij deze nieuwsbrief is de
Waolenwiert in de publiciteit gekomen bij andere watersportleden en -verenigingen. Kijk zelf op
De Waolenwiert koopt clubterrein dankzij SWS om het hele artikel te kunnen lezen, inclusief
een paar bijhorende foto’s van ons terrein en zeilactiviteiten.
VERTROUWENSPERSOON
De Waolenwiert staat voor een veilige, integere en gezonde sportomgeving voor alle leden,
jong en oud. Het hoort vanzelfsprekend te zijn dat iedereen zich thuis en veilig voelt op ons
terrein en rond het water. Plezier staat voorop en agressie, intimidatie of grensoverschrijdend
gedrag wordt niet geaccepteerd. Gezien de vele nare gebeurtenissen die onlangs in het nieuws
zijn geweest heeft het bestuur besloten om ook binnen de Waolenwiert twee leden te vragen
om als vertrouwenspersoon beschikbaar te zijn. Deze hebben we gevonden in de persoon van
Ton van Mil en Joyce Gardien. De ervaring van grensoverschrijdend gedrag is voor iedereen
anders waarbij de ervaring van de persoon die het ondergaat leidend is. Leden die het belangrijk
vinden om iets te melden dat zij ervaren of gezien hebben kunnen te allen tijde met Ton of
Joyce contact opnemen. Zij zullen vervolgens in een vertrouwde omgeving dit verder bespreken
en de nodige stappen ondernemen.

Dit is het weer voor deze eerste nieuwsbrief van 2022. We wensen iedereen veel zeilplezier en
ik hoop iedereen snel te ontmoeten op onze eigen mooie zeilvereniging.
Voor vragen ben ik steeds bereikbaar via Whatsapp of via voorzitter
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