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Beste leden, 

Ons terrein ligt er verlaten bij, de boten in de winterstalling staan 
ingepakt op hoger gelegen grond rondom ons clubhuis. Het vlakke 
water wordt af en toe door enkele moedige, kou trotserende 
zwemmers beroerd, verder is het stil in afwachting van warmer weer. We zullen nog even 
geduld moeten hebben tot 1 april voordat er weer activiteit is en we weer kunnen gaan zeilen. 
De vereniging is in wintermodus maar om de saamhorigheid en de clubgeest een beetje op peil 
te houden we hebben toch enkele activiteiten op het programma staan. 

WAOLENWIERT NIEUWJAARSDUIK 

Op 1 januari is er om 12.00u een toost op het nieuwe jaar. 

Daarna mogen de diehards zich in hun mooiste zwem-outfit naar 

de helling begeven voor onze traditionele nieuwjaarsduik. Trek 

je beste zwempak aan en stort je samen met andere leden in 

het koude water. In verband met een hapje en een drankje graag 

vooraf opgeven bij Arend via Whatsapp of email. 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

Onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie zal worden gehouden op zondag 15 januari. De juiste tijd en 

locatie zal via de nieuwsapp nog worden bekend gemaakt. Ben je hier nog geen lid van stuur 

dan even een berichtje naar een van de bestuursleden waarna je wordt toegevoegd en steeds 

op de hoogte blijft van de laatste nieuwsberichten van de Waolenwiert. 

WAOLENWIERT ETENTJE 

Het bestuur nodigt alle leden uit om deel te nemen aan een Waolenwiert etentje. Dit zal 

plaatsvinden op donderdagavond 16 februari bij restaurant la Meuse in Eijsden. Een goed 

moment om bij te kletsen met medezeilers en plannen te maken voor het komende zeilseizoen. 

Iedereen is welkom en er zal begin februari via de nieuwsapp een uitnodiging komen om in te 

schrijven en een menu te kiezen. Zet deze datum in je agenda, we verheugen ons op een grote 

opkomst en een gezellige avond met sterke Fisherman’s Friend zeilverhalen. 

ALV NAJAAR 2022 

Donderdagavond 24 november heeft de najaarsvergadering plaats gevonden. Er is terug en 

vooruit gekeken naar de terrein- en zeilactiviteiten. Er staan weer veel activiteiten op de agenda 

voor 2023. De contributie en begroting voor 2023 zijn vastgesteld en de inzet van leden bij 

activiteiten is besproken. Vooral dat laatste baart ons zorgen. Hoe blijven we over voldoende 

actieve leden beschikken om alles te kunnen organiseren, de vereniging levendig te houden en 

ons doel te kunnen bereiken? Een duidelijk antwoord werd hierop niet gevonden maar de 

conclusie was dat het nodig blijft om leden actief te blijven benaderen. 

DANK AAN ALLE ACTIEVE LEDEN 

Ook in 2022 zijn er weer veel leden actief geweest bij de zeillessen, de clinics, de wedstrijden, 

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

maken de Waolenwiert tot een vereniging en zorgen ervoor dat we samen kunnen genieten van 

de watersport. Zonder de inzet van al deze actievelingen kan de Waolenwiert niet bestaan. 

DANK JE WEL AAN IEDEREEN DIE HEEFT BIJGEDRAGEN AAN HET SUCCES VAN DE 

WAOLENWIERT IN 2022. 

Ook voor 2023 blijven we een beroep doen op jullie inzet en gaan we actief leden benaderen 

en vragen om te helpen bij activiteiten en klussen. Dus zeg ja als je wordt gevraagd en help 

mee bij zeillessen, zeilwedstrijden, clubactiviteiten of klusjes op ons terrein of aan ons clubhuis. 

Je vooraf opgeven bij onze secretaris mag natuurlijk ook. 
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TERREIN 

Het terrein ligt er rustig en netjes bij, ook dankzij de vele 

vrijwilligers tijdens de laatste opruimdag. We zijn echter al weer 

aan het voorbereiden voor het volgende seizoen. De terrein 

indeling zal opnieuw bekeken worden. Hiervoor is het nodig om alle wijzigingen duidelijk door 

te krijgen. Enkele wijzigingen zijn al binnen gekomen, maar het verzoek is als er iets veranderd 

met betrekking tot het lidmaatschap, aantal boten, type boot, om dit voor januari door te geven. 

Graag ook als je al op het eind van vorig seizoen een andere boot hebt gebracht, dit nog even 

per email te bevestigen. Bij voorbaat dank. 

LIDMAATSCHAP / MUTATIES / AFMELDEN 

Volgens onze statuten wordt het lidmaatschap van alle leden verlengd naar 2023. Leden die 
hun lidmaatschap volgend jaar willen beëindigen dienen zich voor 1 januari 2023 af te melden. 
Indien dit niet tijdig wordt gedaan blijft de contributie en het ligplaatsgeld verschuldigd. We gaan 
hier komend jaar zeker op toe zien dus meld je tijdig af per email bij secretaris of 
penningmeester. Daarnaast dienen ook alle mutaties te worden doorgegeven. 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. Nogmaals, bij te 
late opzegging blijft de contributie en het ligplaatsgeld voor het hele seizoen verschuldigd. 

WENSEN VOOR 2023 

Hierbij wensen we alle leden en vrienden van de Waolenwiert het allerbeste en bovenal een 

voorspoedig en gezond 2023. We zien ernaar uit om iedereen in het nieuwe seizoen weer te 

ontmoeten op onze fijne club en op het water. 

 

 

 

 

Voor vragen ben ik steeds bereikbaar via Whatsapp of voorzitter. 

 

 

Met Waolenwiert Watersportgroet, 

 

Bestuur van Zeil- en Surfvereniging de Waolenwiert 
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