1

LET OP!
de actie Stootkussen

Uitgave 8

Januari 2011

Openingstocht 23 mei

uitnodiging
Algemene ledenvergadering op
Di 15 maart 21:00

post

2

post
Waterrecreatie vereniging “Het Twiske “
Dokter de boerstraat 21a
1511 VG Oostzaan
Opgericht op 24 Februari 1972
Koninklijk goedgekeurd d.d. 24 januari 1974
Ingeschreven KNWV nr. 320
Ingeschreven KvK nr. 40167730
Postbankrekening nr. 5584852

Uitgave 8

Ereleden:
D. Kef
L.J.L. Scheij
C. Scholman
M. Oosterwal
B. Hes
P. de Vries

Januari 2011




Medewerker van
Dirk Hartog
Herman de Zinger
Cor de Groot sr. 
Ruben van Wijk

Sinds:
Oktober
Maart
Maart
Maart
Maart
Maart

1982
1991
1996
2001
2001
2002

het jaar
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR
Voorzitter
Ruud van Kan
Secretaris/Contactpersoon Watersportverbond
Vacant
Penningmeester
Rob Schaut
Algemeenbestuurslid
Ruurd de Kant
Ton Walet

ALGEMENE INFORMATIE.
De W.R.V. Het Twiske werd in 1972 opgericht door een groepje enthousiaste Oostzaanse
watersporters.
Als doel werd gesteld de waterrecreatie in de ruimste zin, en de watersport in het
bijzonder, te bevorderen door het houden van tochten en het geven van voorlichting en
Motorboor/zeilinstructie.
De vereniging bezit een clubhuis annex werkruimte, ’t Thorbaecke, op een eiland aan de
ringvaart, tegenover de Dr. De Boerstraat 23.
Leden beschikken over de mogelijkheid hun boot of kano gedurende het hele jaar te stallen.
Op dinsdagavond is er na de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan clubhuis en
boten, de mogelijkheid voor gezellig contact.
Ook op zaterdagmorgen worden er onderhoudswerkzaamheden verricht.
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VAN DE VOORZITTER
2010 was aan de ene kant een mooi en aan de andere kant een wat minder mooi jaar. Minder omdat ik vanwege mijn gezondheid moest stoppen halverwege het jaar met het voorzitterschap en het stokje overgegeven heb aan Ruud van Kan die het over neemt tot aan de
ALV. Ik zal dan voorlopig geen bestuursfunctie meer uitoefenen. Er wordt flink aan mij gesleuteld en de hoop is dat het goed uit zal pakken. Via e-mail heb ik mijn vrienden en clubleden op de hoogte gehouden en de reacties zijn hartverwarmend.
Het zeilseizoen is weer soepel verlopen, en na 4 theorie- en 12 praktijklessen, konden de
jeugdleden op een enkele na hun CWO- diploma ophalen. Met dank natuurlijk aan de mensen die een stuk van hun vrije tijd opgeofferd hebben om de jeugd een aantal vaardigheden
bij te brengen en natuurlijk ook de ouders die hand en spandiensten hebben verleend.
Zowel de laser clubcompetitie als de zeilwedstrijdtraining was weer een succes en zoals het
er nu uitziet kunnen we voor dit jaar op een stijgende aantal deelnemers rekenen.
Wat betreft het eiland weer van, zijn er het afgelopen jaar weer een aantal werkzaamheden
uitgevoerd. Begonnen zijn we met het een voor een vervangen van de houten steigers, door
stalen. 1 is er al geplaatst en de 2 volgende liggen al klaar.
Verders is begonnen met het renoveren van het bijgebouw, wat al op zich zelf al een hele
klus is.
Er zijn plannen gesmeed om te bekijken hoe we het eiland kunnen verhogen en bedrijven
benaderd om te kijken hoe we op de meest goedkope manier het materiaal voor deze verhoging kunnen verkrijgen.
Ik hoop dat het dit jaar weer een mooi watersportjaar zal worden, maar er hangen wat donkere wolken aan de hemel.
Het recreatiegebied het Twiske lijdt al jaren aan geldgebrek, en heeft in hun wijsheid bedacht v.w.b. herontwikkeling Haven de Roemer dit deel aan te besteden, om uit deze ontwikkeling geld te genereren.
Wat blijkt, in het programma van eisen en wensen, wordt onze vereniging in het geheel niet
genoemd. Inmiddels een gesprek gehad met een 3-tal jonge mensen die een tweetal bedrijven vertegenwoordigen, die in willen gaan op deze aanbesteding. Hierdoor hebben we wat
meer inzicht gekregen van de voorwaarden van de aanbesteding.We lopen tegen de volgende problemen aan:
1 de ruimte die we innemen in de haven, de botenberging
2 Wat we betalen voor de opslag en de ruimte die we gebruiken om onze spullen op te bergen
3 Eventuele andere ( professionele) zeilscholen, die bereid zijn om over andere bedragen te
praten.
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Een paar punten uit het programma van eisen en wensen:

1 Onder gebiedsgebruik-----staat het volgen van zeillessen.
2 Inkomsten en investeringen= verhuren van opstallen en terreinen voor een bedrag dat in
relatie staat tot zijn of haar ondernemingsmogelijkheden.
3 Ontvangen huur voor onderhoud van opstallen en terreinen (Groot onderhoud)
4 Verplicht tot het aanbieden (verhuur en opleiding) van bestaande watersporten.
Al met al kan dit een duren hobby worden, en zouden we niet meer in staat zijn om voor
de huidige prijzen een zeilcursus aan te bieden voor iedereen.
Gelukkig is er een alternatief, zoals een aantal leden nog weten zijn we met zeilen begonnen aan het Stijfselmakerspad. Van daaruit werden de bootjes versleept naar de Westplas
en aldaar werden er lessen gegeven. Er is een aantal jaren geleden een draaiboek gemaakt
voor het geval dat we naar een andere locatie moesten uitzien. In dat draaiboek wordt er
vanuit gegaan dat we vanaf het eiland vertrekken naar de Westplas. Natuurlijk zitten hier
ook een paar haken en ogen aan, o.a. langere lestijden, instructeurs. Afspraken maken met
botenstallers om met hun boot toezicht te houden op de plas en zo zijn er nog wel een aantal zaken op te noemen. Waar het om gaat dat elk jeugdlid zeilles moet kunnen krijgen, of
je nu breed hebt of niet.
Verders bestaat er nog zo iets al gewoonte recht, dat mag ook wel als je zo’n 30 jaar aldaar
zeillessen hebt gegeven.
Ik wil iedereen bedanken die zich gigantisch ingezet heeft voor onze vereniging, zowel op
het gebied van zeilen als werkzaamheden op het eiland. Het geeft geen pas om namen te
noemen omdat je altijd iemand vergeet, maar neem van mij aan dat de groep die zich inzet
voor de vereniging steeds groter wordt. Chappoo.
Verders wil ik iedereen bedanken voor het vertrouwen die ik heb gekregen als voorzitter
van deze super vereniging.
Ton Walet
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LESROOSTER 2011
THEORIELESSEN

Jeugdzeilen I

Dinsdag 1 maart, 15 maart, 29 maart en 12 april van 19:00 tot 20:15 uur
in:
clubhuis ’t Thorbaecke, dr. De Boerstraat 21a

Jeugdzeilen II

Dinsdag 8 maart, 22 maart , 5 april en 19 april van 19:00 tot 20:15 uur in:
clubhuis ’t Thorbaecke, dr. De Boerstraat 21a

Wedstrijdzeilen

Dinsdag 15 maart, 29 maart 19:00 tot 20:30 uur in:
havengebouw De Roemer van recreatiegebied Het Twiske

Kielboten I & II

Dinsdag 8 maart, 22 maart , 5 april en 19 april van 19:00 tot 20:15 uur in:
havengebouw De Roemer van recreatiegebied Het Twiske

PRAKTIJKLESSEN IN RECREATIEGEBIED HET TWISKE
Jeugdzeilen I en II, Kielboten I en II, Wedstrijdzeilen en De Wieken:
dinsdag 26 april (opening)
van 18.45 tot 21.00 uur
dinsdag 10 mei
van 18.45 tot 21.00 uur
dinsdag 17 mei
van 18.45 tot 21.00 uur
dinsdag 24 mei
van 18.45 tot 21.00 uur
dinsdag 31 mei
van 18.45 tot 21.00 uur
dinsdag 7 juni
van 18.45 tot 21.00 uur
dinsdag 14 juni
van 18.45 tot 21.00 uur
dinsdag 21 juni
van 18.45 tot 21.00 uur
dinsdag 28 juni
van 18.45 tot 21.00 uur
dinsdag 5 juli
van 18.45 tot 21.00 uur
dinsdag 12 juli
van 18.45 tot 21.00 uur
dinsdag 19 juli
van 18.45 tot 21.00 uur
dinsdag 30 augustus (laatste week zomervakantie)
van 18.45 tot 21.00 uur
dinsdag 6 september (reservedag, alleen in overleg)
van 18.45 tot 20.30 uur
dinsdag 13 september diploma- en prijsuitreiking
N.B. Diploma uitreiking is in clubhuis ’t Thorbaecke

van 19.00 tot 20.30 uur

(Hulp) Instructeurs weekend

17, 18 & 19 juni

Pre-instructeurs avond, vrijdag 4 februari

20:00 uur

Het definitieve aantal lessen is afhankelijk van de weersomstandigheden.
In geen geval vindt restitutie plaats van lesgeld en/of contributie.

Januari 2011
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Uitnodiging

mene ledengadering is op dinsMaart,
THORBAECKE
Dokter de Boerstraat 21a te Oostzaan

Ons Eiland

Aanvang 21:00 uur
Het bestuur stelt Uw aanwezigheid zeer op prijs, daar het
bestuur u een aantal problemen wilt voorleggen.
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De Zeilers van de Zondagochtend.
Bijna anderhalf jaar geleden werd mij gevraagd of ik interesse had in een
opleiding voor zeilinstructeur, zodat WRV Twiske voldoende instrukteurs-metdiploma in huis zou hebben om te kunnen voldoen aan de CWO eisen. Tja, en
hoe gaat dat. Je denkt, ach, misschien kan ik wel wat. 'Laat ik het eens
proberen.' Er zaten nog meer mensen aan tafel, die allemaal vol goede moed
begonnen. Er kwam echter wel het een en ander bij kijken!
Eerst een stel praktijklessen, op zondagochtend na het lesseizoen in het Twiske
gegeven door Letty, Paul en Giel. In de wintermaanden ging het verder met de
theorielessen. Niet alleen de theorie behorende bij het KielbootIII-examen, maar
ook voorbereiding op het VaarbewijsI. Inmiddels was de samenstelling van de
groep nogal gewijzigd van de oorspronkelijke: Esmee Sollart, Merel en Julia
Blaauw, Rens Kraamer en Ruben van Wijk en ik waren overgebleven. Er zijn de
nodige winterse zondagochtenden doorggebracht bij een gezellig vuurtje, koekjes en ...praten over zeilen en alles wat daar zo
bij komt kijken. Ja, ook de motorboottheorie, noem maar op. Gelukkig bleek al onze moeite niet voor niets: iedereen slaagde
voor het theorie-examen, officieel gecontroleerd door Letty en Ivar. Ikzelf heb tussendoor verder gestudeerd met nog eens
extra hulp van Paul en Ivar, voor mijn VaarbewijsI en VaarbewijsA, zodat ik nu de trotse eigenaar ben van weer een plastic
pasje: VaarbewijsII.
Zodra het enigszins kon zijn we met de praktijklessen verder gegaan, helaas zonder Ruben die het druk had met zijn bedrijf en
gezin. De zondagochtend bleek echter een bijzonder kansrijke tijd voor windstiltes, al dan niet gecombineerd met gestage regenbuien. Voor de les over het buitenboordmotortje (niet nodig voor Rens) was dat geen probleem, maar verder was dat niet
al te handig natuurlijk. Gelukkig keerde het tij later in het seizoen. In september en oktober kwamen er een aantal dagen met
meer wind. De lessen liepen die keren nog wel eens een beetje uit.
Een van de mooiste dagen was zelfs de 10de oktober, de dag die lang vantevoren al gepland was voor het praktijkexamen
KielbootIII. Ivar had tussendoor onze vorderingen al eens gadegeslagen, maar nu kwam het er echt op aan. De meeste
Randmeren stonden al op de kant maar Pieter had er speciaal voor ons nog twee in het water gehouden. Na een ochtend hard
werken kwam gelukkig het positieve nieuws: iedereen die examen gedaan had was geslaagd!
Dit moest natuurlijk gevierd worden: de diploma-uitreiking verliep dan ook in feestelijke sfeer met een lekker hapje eten en
drinken. Ik ben erg blij met mijn KielbootIII-diploma en mijn medekandidaten wil ik ook via deze weg van harte feliciteren:
Rens, Merel, Julia en Esmee, wat een inzet hebben jullie getoond en Paul, Letty, Giel en Ivar nogmaals bedankt voor al jullie
moeite en tijd.
Nu begrijp ik dat er misschien wel een vervolg op de cursus komt. Er zijn wellicht nieuwe kandidaten voor een KielbootIII
opleiding en hoorde ik iets over KielbootIV? Is niet niks
hoor, KielbootIV. Ivar heeft al een tipje van de sluier opgelicht, maar toch, misschien.......
Renate Voetter-Zwaans.
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Algemene Ledenvergadering 2011
AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 MAART 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening.
Notulen ALV 16 maart 2010.
Mededelingen van het bestuur.
Mutaties bestuur.
Financiële verantwoording & kascontrole.
Vaststelling contributie 2011.
Samenstelling commissie: kascontrole.
Uitreikingsplechtigheid
Rondvraag.
Sluiting.

NOTULEN ALV 16 MAART 2010:
Aanwezig: 40 leden
Afwezig met bericht: Dirk Kef
1. Opening:
De voorzitter opent om 21:00 uur de vergadering

2. Notulen vorige ALV:
De notulen worden goedgekeurd.

3. Mededelingen van het bestuur:
Bestuur deelt mede 2 gewaardeerde leden van de vereniging hun aardse trossen hebben losgegooid. Namelijk de heren Cor de
Groot en Theo Verheij Graag een moment stilte.
De voorzitter:
bedankt de vele leden voor hun inzet om het een en ander op het eiland te veranderen, en de gangbare werkzaamheden.
De toekomstcommissie is opgeheven omdat deze toch te veel overeenkomsten had met de COE en dat de mensen die in de
Toekomstcommissie zaten ook de mensen van de COE zijn.
Ad heeft zich als havenmeester al aardig ingewerkt en dat is een goed teken.
De zeillessen zitten weer lekker vol, en word door onze instructeurs met volle overgave gedaan.
Financieel gezien was het een positieve aderlating vanwege de aanschaf van zeillesmateriaal waaronder:
Zeilen, een Pico, certificering instructeurs, e.d.
Leden van het bestuur zitten in de klankbord groep van Oostzaan over de schoeiingen, we houden onze leden hiervan op de
hoogte
De website heeft een metamorfose onder gaan, dus ga er rustig een kijkje in nemen.
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4. Mutaties bestuursleden:
Het bestuur is vrij dun, wij als bestuur zouden graag wat uitbreiding willen hebben, dus mensen die het bestuur graag willen versterken, graag aanmelden
5. Financiële verantwoording & kascontrole:
Kascontrole geeft zijn goedkeuring aan de alv om de penningmeester decharge te verlenen.
Graag zouden ze anderen willen hebben voor de volgende kascontrole, zij hebben het nu twee jaar gedaan.
Er zijn geen vragen over het financiële
Leo: Ik zou graag de penningmeester een compliment geven over de gepresenteerde verhaal, ik kan hier nu
wat mee en het ziet er goed uit.
6. Vaststelling contributie:
Het bestuur ziet voor de komende jaren hoge kosten komen met betrekking tot het clubhuis en reservering
van geld voor nieuwe spullen (eiland en zeillessen)
Hierom zou het bestuur willen voorstellen om de contributie te verhogen met 5 euro.
Mocht de vergadering graag erover willen na denken, dan kunnen we een financiële ALV uitschrijven eind
van dit jaar.
Uit de ledenvergadering: kunnen we ook niet de prijs van de consumpties verhogen? Bestuur is van mening
dat men op deze manier de hardwerkende leden straft. Volgens de barbeheerders komen we uit als we de
prijzen zo houden.
Ruben is het eens met het stukje over het indexeren van de zeillesgelden, alleen vind hij dit wat aan de lage
kant. Bestuur gaat hier nog naar kijken, maar vind het afschrikken als je gaat schrijven dat de lesgelden elk
jaar met 5 á 10% geïndexeerd gaat worden.
ALV gaat akkoord met de verhoging van de contributie volgend jaar.
Bestuur gaat naar het lesgeld kijken
7. Samenstelling diverse commissies:
Kascontrole; Martijn de Wit, Nico van Splunter, (Hans Selter: reserve)
PR-commisie; Hans Selter, Thys Visser, Onno Kef
Commissie Zeilinstructie; Giel de Goei, Letty Al,
Marco Woutstra, Ton Walet en Ruben van Wijk.
Barcommissie; Bram Burger en Frits Veldhoen.
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8. Uitreikingsplechtigheid
Ruben van Wijk wordt uitgeroepen tot medewerker van het
jaar.
Ruben is helemaal in zijn nopjes
Rondvraag:
Ton Walet:
Openingtocht is weer in aantocht. Vertrek om 08:00 uur vanaf het eiland en voor de BBQ graag 12,50
afreken bij Joop.
Giel de Goei:
Waarom word de openingstocht genoemd en niet het zeilweekend?
Ton: Sorry helemaal vergeten.( en leest de advertentie voor)
Paul de Vries:
Er is een stalen stijger geplaatst en die is scherp!?
Ton: Dat is bekent en daar word aan gewerkt om deze te voorzien van stootranden. De steiger
heeft ons uiteindelijk €300,-- gekost en daarom hebben we er nog alvast twee besteld
Traditioneel is er een groep die helpt om de zeilboten op te knappen, kan er weer een groepje bij elkaar gesprokkeld worden?
Ton daar word voor gezorgd 17 april om 9:00 uur op het eiland
Mariella Molenaar:
Ton de valken tocht is dat ook niet iets voor de voorzitter?
Ton gaat in zijn agenda kijken
Bart Hes:
Er is mij ter ore gekomen dat de Botenberging in de polder niet helemaal waterdicht is. Heeft dit met
afschot te maken, want daar heeft ons kippenhok last van gehad.
Paul: Vooral de Pico hadden last van water in de boot, maar dat bleek condenswater te zijn en
de geleerden hebben daar nu een oplossing voor gemaakt.
9. Sluiting:
Ton bedankt een ieder voor zijn komst en sluit de vergadering om 21:34 en bied iedereen een drankje aan
van de vereniging.
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MEDEDELINGEN BESTUUR IN HET JAAR 2010;

Als er mensen zijn die zich geroepen voelen om het bestuur te versterken in de zin van Secretariaat of als
bestuurslid, dan kunnen zij dit kenbaar maken bij het bestuur (Ton Walet en Ivar Onrust) gaarne voor de
komende algemene ledenvergadering.
Zie ook verslag penningmeester, maar 2009 was voor de zeilinstructie best een zeer duur jaar geweest.
Door aanschaf van Laser Pico, Trolley, Zeilen (ongeveer 4500 euro), maar ook het certificeren van de instructeurs koste de vereniging een hoop centen (ongeveer 600 euro) (Penningmeester tilt deze kosten over
het jaar heen en boekt ze in 2010).
Tevens voorziet de COE dat er een grote kosten post komt aan het clubhuis. De kleine berging is verzakt en
dient opnieuw gemaakt te worden, tevens dient er op het kleine eiland een steiger vervangen te worden. Al
met al moet er geïnvesteerd worden,
Daarom doet het bestuur de ALV, het voorstel om de contributie voor 2011 te verhogen voor
Volwassenen van 22,50 naar 27,50
Jeugd van 15,00 naar 20,00
Ligplaats van 6,00 naar 6,50
Het lesgeld zou het bestuur voor elk jaar met een soort indexatie willen verhogen van bv 1,5%, zodat de
zeilles klanten weten wat het de volgende jaren gaat kosten.
Het bestuur zou ene ieder willen vragen of zij bedrijven kennen die graag een vereniging willen gaan sponsoren om dit bij het bestuur kenbaar te maken.
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Verslagjaar 2011
Waterrecreatievereniging “Het Twiske“
Samenstelling van het bestuur
In het verslagjaar 2010
Voorzitter:
Secretaris: .
Penningmeester:
Bestuurslid contactpersoon KNWV:
Bestuurslid:

Ton Walet
Ivar Onrust (terugtrekkend)
Rob Schaut
Ivar Onrust
Ruud van Kan
Ruurd de Kant

Havenmeester:

Ad Lingers

Coördinatie zeilinstructie
Ruben van Wijk, Letty Al, Giel de Goeij, Nico van Splunter, Ton Walet en Marco Woudstra, met als adviseur Paul de Vries
Vlootvoogd
Paul de Vries
Commissie Zeilinstructie

Giel de Goeij, Ton Walet, Letty Al, Frits Veldhoen, Ruben van Wijk, Nico van Splunter en Marco Woudstra
Kascontrole commissie
Martijn de Wit, Nico van Splunter, (Hans Selter: reserve)
Barcommissie
Bram Burger en Frits Veldhoen met hulp van Joop Wilms en Ruurd de Kant
Samenstellers jaarverslag

Ivar Onrust
Rob Schaut
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MEDEDELINGEN BESTUUR IN HET JAAR 2011;
Helaas moet het bestuur mededelen dat twee bestuursleden zich terug trekken als bestuurslid en niet
herkiesbaar zijn.
Onze Voorzitter Ton Walet trekt zich om gezondheidsredenen terug.
Onze Secretaris Ivar Onrust trekt zich terug om persoonlijke redenen.
Zouden een ieder die zich als voorzitter of als secretaris of als gewoon bestuurslid binnen deze prachtige vereniging willen inzetten zich willen melden bij het bestuur.
Mochten er geen aanmeldingen komen dan wilt het bestuur graag Ruud van Kan voordragen als voorzitter

Zie ook verslag penningmeester, maar 2010 was voor de vereniging best weer een zeer duur jaar geweest. Door dat de diplomering van de instructeurs (instructeurpassen van vorig jaar in dit jaar zijn geboekt en door de nodige aanschaf voor het onderhoud van het eiland (houtkoffer, Tracktor, e.d.) komen dit jaar negatief uit.
Het bestuur zou ene ieder willen vragen of zij bedrijven kennen die graag een vereniging willen gaan
sponsoren om dit bij het bestuur kenbaar te maken.
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Verslag penningmeester 2010
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De Coe:
Het jaar zit er bijna op en de COE is aan rusten toe . Om in het nieuwe jaar weer te
schitteren als afgelopen jaar.
Met een flinke groep mensen verwezenlijken ze de wensen. Het ontginnen van het tweede eiland
en het aanleggen van nieuwe steigers
de berging renoveren zodat het de vereniging aan niets zal ontberen.
Deze groep mensen zal iedere club zich willen wensen, om deze een naam te geven moet men toch
even bedenktijd geven.
Werkzaamheden waar men
aan gaat beginnen of mee
bezig is dat is geen kattenpis.
De volgende werkzaamheden staan op het program
of zijn in uitvoering.
Berging verder afmaken.
De twee nieuw geleverde
steigers plaatsen.
Het tweede eiland verder
afmaken ( ophogen laatste
stukje steiger maken )
De schoeiing bij B Hes zijn
boot verstevigen.
Het eiland verhogen met
steenkorl een gedeelte daar
van.
Een gedeelte bestraten en
een terras maken bij het
club gebouw zitgedeelte.
Vervolgens Brandhout vergaren, bergen in de opslagruimte, en droog houden.
Groen voorziening is een klus van af april tot oktober of november ligt aan het weer.
Het verzorgen van materiaal het maken van karren en andere werkverlichtende attributen maken.
Ondertussen zijn er ook diverse werkzaamheden in het clubgebouw gaande.
Keukenhoek renoveren , Elektra installatie op de laatste aankopen up date, waterleiding net verbeteren vorst bestendig maken.
Hoe moet je zo'n groepmensen noemen Duizendpoten, Goudhaantjes, Gelukvogels, Cold Case
groep .
De vereniging mag zijn geluk niet op de proef stellen met zo’n groep mensen binnen hand bereik.
Rob S.
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De Laser clubcompetitie en de Zeilwedstrijdtraining 2010
Jammer dat het allemaal weer is afgelopen; de winter is inmiddels begonnen en de zeilkleding ligt bij de meesten
weer op zolder.
Gelukkig kunnen we terugzien op een aantal leuke zeilwedstrijden en een training die we op een leuke manier
konden afsluiten doordat het veld uit maar liefst zeven Lasers bestond!
Bij de zeilwedstrijdtraining wist Merel fantastisch te
pieken; van de 15 races die we konden zeilen, wist
ze maar liefst 8 paaltjes binnen te slepen en werd ze
met 14 punten de onbetwiste winnaar, waardoor ze
een jaar lang gratis over onze Club-Laser kan beschikken.
Tweelingzus Julia deed het trouwens ook niet slecht
want met 6 paaltjes en slechts
6 punten is ze de onbetwiste winnaar van de LaserPico wisseltrofee.

Foto: Cees Ardonne

Bij de Lasers heeft Paul heel lang op een eenzame plek bovenaan gestaan, maar tijdens de
laatste avond wist Indan hem prachtig in te halen tijdens een zeer spannend duel, waardoor
beide heren met een gelijk aantal punten op een
gedeelde eerste plaats zijn geëindigd en dus
ieder een half jaartje de “kopstoot van het
jaar” in huis mogen hebben.
Het ziet er trouwens naar uit dat we volgend
jaar bij de Laserclubcompetitie op een stijgend
aantal deelnemers kunnen rekenen. Fantastisch
toch !
De vaders van onze zeilmeisjes die weer hun
medewerking verleenden tijdens de competitie
door de begeleidingsboot te bemannen worden
weer vriendelijk bedankt voor hun inzet.
Foto: Cees Ardonne
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We hadden wel pech met het organiseren van de pannenkoekenrace; we konden vanwege de weersomstandigheden geen
van de geplande races laten doorgaan. Hopelijk hebben we volgend jaar meer geluk.

Heb je een sportieve instelling, heb je al enige kennis van zeilen en lijkt het je leuk om wedstrijden te gaan zeilen, of heb
je vrienden of vriendinnen die daar misschien ook plezier aan zullen beleven en ben je al een jaar of veertien en niet
bang om nat te worden, dan kun je altijd proberen of er nog plek voor je is bij onze zeilwedstrijdopleiding. Je moet wel
zorgen dat je in het bezit bent van een surfpak, want het water kan nog koud zijn in het voorjaar.
Onze vereniging heeft voor belangstellenden een aantal zeilboten in voorraad.
Volwassenen met zeilervaring kunnen ook deelnemen aan onze zeilwedstrijden.
Buiten de dinsdagavondtraining organiseren we namelijk ook nog de laser-clubcompetitie.
Ben je niet in het bezit van een eigen boot, dan kun je
misschien gebruik maken van één van onze laser-pico’s,
waarvan de club er zes in bezit heeft.
Op onze website kun je meer lezen over onze wedstrijd
activiteiten.

Inlichtingen: Paul de Vries
paul_en_ali@hotmail.com
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Gedragsregels voor leerlingen van WRV Het Twiske
• Alle leerlingen dienen in bezit te zijn van een zwemdiploma;
• Iedereen dient om 18:45 aanwezig te zijn;
• Op elke lesavond, heeft de vereniging een mobiel nummer waarnaar een ieder kan bellen voor
afmeldingen en/of vragen. (06) 235 93 329
• Indien de leerling verhinderd is, graag afbellen
• Indien niet aanwezig, wordt niet gewacht;
• De instructies van instructeurs dienen ten alle tijden te worden opgevolgd;
• De leerling is verplicht om tijdens de zeilles het, door de vereniging beschikbaar gestelde zwemvest, te dragen;
• Laserzeilers dienen een wetsuite te hebben;
• Het is verboden om regenlaarzen te dragen;
• In verband met de veiligheid, is het verboden om, te rennen, fietsen, voetballen of andere activiteiten te ontplooien welke niets met zeilen te maken hebben. Dit te bepalen door de instructeur;
• Het is tijdens het hele seizoen verboden om te zwemmen tijdens de lesuren;
• Van iedere leerling wordt verwacht dat hij/zij helpt bij het opzetten en opruimen voor en na de
les;
• Ongehoorzaamheid, onbeschoftheid, agressief en brutaal gedrag jegens medeleerlingen en/of de
instructeurs wordt niet getolereerd;
• Een ieder kan een voorkeur voor een zeilopleiding aangeven op het inschrijfformulier, de commissie zeilinstructie, kan hier vanaf wijken.
• Bij uitval van lessen ten gevolge van weersomstandigheden, vindt geen restitutie van lesgeld
plaats.
• Bij het eind van de lessen dienen de leerlingen zich af te melden bij de coördinator. Tevens dient
een eventueel zwemvest dan retour te worden gegeven.
Bij overtreding van bovenstaande regels, volgt een officiële waarschuwing. Deze te geven door een
van de coördinatoren van de zeilinstructie in overleg met de instructeur van de betreffende leerling. De
verzorgers van de leerling worden van
deze waarschuwing op de hoogte gesteld.
Indien na een eerste waarschuwing wederom een overtreding volgt, zal uitsluiting van de zeillessen volgen.
N.B. In geen geval zal bij uitsluiting,
restitutie volgen van lesgeld en/of contributie.
Wij hopen dat bovenstaande regels een
kader zijn voor een prettig zeilseizoen
De zeilinstructie commissie,
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Havenreglement Waterrecreatievereninging "Het Twiske"
Toepasselijkheid Havenreglement
Artikel 1.
Een ieder die op enigerlei wijze gebruik maakt van voorzieningen die de vereniging biedt, is onderworpen aan de bepalingen bij dit
reglement vastgesteld en de aanwijzingen door de havenmeester of het bestuur gegeven; niemand kan de toepasselijkheid daarvan te
zijnen opzichte op enigerlei wijze uitsluiten
Definities
Artikel 2.
1. de jachthaven: het bij de Waterrecreatievereniging in exploitatie zijnde wateroppervlak, eiland, de daaraan grenzende taluds,
terreinen, steigers, wegen, wegen, bebouwing, constructies en afrasteringen.
2. de vereniging: Waterrecreatievereniging Het Twiske
3. het bestuur: Het bestuur van Waterrecreatievereniging Het Twiske, mensen die door de algemene ledenvergadering zijn gekozen om de vereniging te besturen
4. Dagelijks bestuur: Voorzitter, penningmeester en één van de secretarissen
5. Havenmeester: De door en onder verantwoordelijkheid van het bestuur aangewezen persoon/personen, die belast is met de
regeling van en controle op de dagelijkse gang van zaken in de jachthaven
Havenmeester
Artikel 3.
1. De havenmeester(s) is belast met het dagelijks havenbeheer en de uitvoering van het havenreglement en is hiervoor verantwoording verschuldigd aan het bestuur
2. Een ieder die zich in de jachthaven bevind dient de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen.
3. Neemt van leden mankementen en andere dingen die voor onderhoud of reparatie aangewezen zijn in ontvangst en communiceert dit door aan het bestuur of onderneemt er actie voor.
Aansprakelijkheid
Artikel 4.
1. Het gebruik van de voorzieningen die de vereniging biedt, geschiedt geheel op eigen risico. De vereniging is mitsdien niet
aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd, die dientengevolge of door welke andere oorzaak dan ook mocht ontstaan.
De gebruiker van dergelijke voorzieningen, vrijwaart de vereniging voor alle aansprakelijkheid, hoe ook genaamd, die hij
of derden daarmee mochten kunnen doen gelden.
2. Het in lid 1 bepaalde is van overeenkomstige toepassingen, indien door of vanwege het bestuur, in het kader van het havenbeheer, een vaartuig wordt betreden, verhaald of anderszins beroerd en diengevolge aan dat vaartuig, jegens derden of anderszins schade mocht ontstaan.
3. Indien een vaartuig in verband met overtreding van dit reglement, overeenkomstig dit reglement door of vanwege het bestuur
wordt verhaald, verwijderd of elders gestald, zijn daar aan verbonden kosten voor rekening van de betreffende eigenaar of
houder.
4. Het in lid 3 bepaalde is van overeenkomstig toepassing indien door of vanwege het bestuur, maatregelen worden genomen om
schade aan vaartuigen te voorkomen of te beperken, ongeacht of deze maatregelen naar het oordeel van de betrokken eigenaar of houder redelijkerwijs noodzakelijk waren.
5. Bij overtredingen van het havenreglement die schade veroorzaken aan de jachthaven en/of milieu, wordt de schade voor zover als naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk, hersteld op kosten van de overtreder; eventuele boetes bij milieuverontreinigingen worden verhaald op de veroorzaker van de verontreiniging.
6. Indien een vaartuig aan meerdere personen toebehoord, zijn zij gehouden om één van hen aan te wijzen die geacht wordt hen
te vertegenwoordigen; niettemin is elk der mede-eigenaren jegens de vereniging hoofdelijk verbonden voor al het geen de
vereniging in verband met dat vaartuig of de ligplaats daarvan, te vorderen mocht hebben. Deze aansprakelijkheid vervalt
indien men niet langer mede-eigenaar is en dit per aangetekend schrijven aan het bestuur kenbaar is gemaakt.
7. Beroep op verrekening (schuldvergelijking) jegens de vereniging is uitgesloten
8. Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten door de vereniging gemaakt te incasso of tot behoud van rechten, zijn ten laste
van de schuldenaar.
9. Iedere vordering die niet binnen de daartoe gestelde termijn is voldaan, draagt de wettelijke rente vanaf het verloop van die
termijn.
Passanten
Artikel 5.
1. Een ieder die, anders dan als seizoen ligplaatshouder, met een vaartuig de haven bezoekt, dient zich bij een eerst gelegenheid
bij de havenmeester te melden
2. Op de dag van zijn vertrek dient de passant zijn ligplaats vóór 12.00 uur te verlaten. Indien hij daartoe niet in staat is wordt
nog een etmaal liggeld in rekening gebracht.
Algemene verplichtingen
Artikel 6.
1. Een ieder is gehouden zorg te dragen dat zijn vaartuig deugdelijk is afgemeerd/gesteld, zodanig dat het vrij blijft van andere
vaartuigen, steigers en palen. De boegspriet/kluiverhout dient, voor zover mogelijk, te worden ingenomen of getopt. Elk
vaartuig dient te zijn voorzien van toereikende stootwillen. Bij gebreke van één en ander kan daarin door de havenmeester
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op kosten van de betrokkenen, worden voorzien.
2. De eigenaar of houder van een vaartuig met ingebouwde of motor met losse tank of met gastank is verplicht er zorg
voor te dragen, dat zich een in goede staat verkerende en goede snelwerkende blusser, ter bestrijding van brand, aan
boord bevindt
3. Een ieder moet gedogen dat andere vaartuigen, op aanwijzing van de havenmeester naast of tegen het zijne afmeren
4. Het aanbrengen of voeren van enige reclame, in welke vorm dan ook, is zonder toestemming van het bestuur niet toegestaan
5. Het gebruik van de helling geschiedt slechts na toestemming en op aanwijzing van de havenmeester of COE
6. Dekzeilen dienen, in het bijzonder gedurende het winterseizoen, stormvast te zijn bevestigd, goedpassend te zijn, geen
opzichtige kleuren (b.v. rood, oranje) te hebben en van een deugdelijke kwaliteit te zijn vervaardigd.
7. Vaartuigen, trailers en andere voorwerpen die zich op of in de jachthaven bevinden zonder dat daartoe het recht is verleend, of anders dan waartoe het recht is verleend, kunnen door of vanwege het bestuur worden verwijderd; het is
artikel 4 lid 2 en 3 bepaalde is van (overeenkomstige) toepassing.
8. Elke ligplaatshouder is verplicht ter dekking van schade aan derde een toereikende WA-verzekering af te sluiten. Hij
dient een kopie van het polisblad voor het betreffende jaar met de aanvraag voor een ligplaats mee te zenden. In geval
van een reservering voor de wachtlijst vervalt bovenstaande verplichting
9. Elke ligplaatshouder is verplicht om minimaal vier zaterdagen of dinsdagavonden te helpen met onderhoud op het eiland. In overleg met de havenmeester dient een datumschema opgesteld te worden.
Verbodsbepalingen
Artikel 7.
Het is verboden:
1. In de Jachthaven onderhoudswerk of reparaties te verrichten, waarbij hinderlijk geluid of andere overlast wordt veroorzaakt of waarbij temperaturen kunnen optreden, hoog genoeg voor het doen ontstaan van ontploffing of brand, één en
ander te beoordeling van de havenmeester of het bestuur
2. Tussen 21.00 uur – 09.00 uur en op zondagen metaal te slijpen
3. Op tijdstippen lichtaggregaten te laten draaien wanneer daarvan naburige jachten en buren last ondervinden; het doen
ten gehore brengen van muziek of gesproken woord door middel van mechanische weergevers met grote geluidssterkte.
4. Tijdens verblijf op de wal stroom af te nemen van de daartoe bestemde punten indien het vaartuig onbeheerd is.
5. Constructies aan te leggen of wijzingen aan te brengen aan steigers, palen of installaties zonder overleg met havenmeester en/of bestuur
6. Op het jachthaventerrein te kamperen
7. Op de grasvelden te fietsen
8. Steigers geheel of gedeeltelijk te blokkeren
9. Goederen, in welke vorm dan ook, op steigers en/of op het terrein te laten liggen zie ook artikel 6 lid 7
10. Vallen hoorbaar tegen de mast te laten slaan of anderszins hinderlijk lawaai if gedrag te veroorzaken
11. Op het haventerrein open vuur aan te leggen of te bebruiken.
12. In de haven:
a. Te zwemmen
b. De plankzeilsport te beoefenen
c. Vliegeren
d. Met een motorboot te varen, behalve voor het kiezen en verlaten van de ligplaats
e. Sneller te varen dan 5 km/uur
f. Geen hinderlijke waterbewegingen te veroorzaken
13. Drinkwater te gebruiken, anders dan voor het vullen van watertanks
14. Huisdieren los te laten lopen of uit te laten op de steigers of terrein
15. Auto’s in de buurt te parkeren anders dan op de daarvoor bestemde plekken\
16. Trailers op de helling te laten staan
17. Permanent verblijf te houden aan boord
18. Zonder schriftelijke toestemming van het bestuur op het haventerrein openlijk waren te verkoop aan te bieden, tegen
betaling diensten aan te bieden of enige werving voor deze doelen te plegen; niettemin is het de leden toegestaan om
hun schip dat een vast ligplaats heeft, aldaar te verkoop aan te bieden; daartoe mag betreffend schip worden voorzien
van een bescheiden tekst met informatief karakter.
Specifieke milieu bepalingen
Artikel 8.
1. Het is verboden:
a. In de jachthaven onderwater toiletten te gebruiken
b. Stoffen in het water of op het terrein van de jachthaven te lozen of te brengen, zowel waar het betreft brandstoffen, oliën, vetten, bilgewater en dergelijke als huishoudelijk afval, de inhoud van chemische toiletten en
andere stoffen die het milieu kunnen verontreinigen; hieronder valt het gebruik van een ontvetter zoals een
afwasmiddel teneinde brandstof die tijdens het tanken in het water is gekomen op te lossen
c. Stoffen als onder b. omschreven elders te deponeren. Men blijft zelf verantwoordelijk voor een goede milieuvriendelijke afvoer van deze stoffen.
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d. Schepen elders af te spuiten dan op de daarvoor bestemde locatie
e. Onderhoud of andere activiteiten te plegen binnen de jachthaven zonder afdoende bescherming tegen
water- en bodemverontreiniging. Hieronder valt ook het gebruik van welk reinigingsmiddel dan ook
voor het reinigen van de boot, indien dit middel op het water wordt of kan worden geloosd
2. Huishoudelijk- en andere chemische niet verontreinigd afval dient men mee naar huis te nemen
3. Afgewerkte olie, olie- en brandstoffilters, verblikken met en zonder verfresten, batterijen en wat voor afval dan ook
dient met mee te nemen en bij het eigen gemeente depot af te geven
4. Gedurende de stalling op de wal dient de bodem onder en rond het vaartuig vrij te worden gehouden van verontreiniging met chemische stoffen (verfresten, verfschilfers, polyesterschilfers, anti-fouling, e.d.); De bodem dient
daartoe gedurende werkzaamheden, die daartoe aanleiding geven te voerden afgedekt met kleed of folie
Ligplaatsen
Artikel 9.
1. Ieder lid, met een minimum leeftijd van 21 jaar, komt in principe in aanmerking voor niet meer dan één ligplaats.
2. Ligplaatsen worden uitgegeven per seizoen voor het daartoe telkenmale schriftelijke aangemelde vaartuig. Slechts vaartuigen die naar oordeel van het bestuur in goede staat van onderhoud verkeren noch anderszins het aanzien van de
jachthaven schaden, kunnen voor een ligplaats in aanmerking komen
3. De toewijzing geschiedt aan de hand van de beschikbare ruimte, de afmetingen van de boxen en de daarin passende
vaartuigen. Leden die niet voor een ligplaats in aanmerking komen, kunnen op een wachtlijst worden geplaatst.
4. Het is verboden elders in de jachthaven ligplaats te nemen dan is toegewezen
5. Het bestuur is bevoegd gedurende het seizoen een ander ligplaats toe te wijzen
Verval van Ligplaats
Artikel 10.
1. Het is een lid op straffe van verval van het recht op een ligplaats niet toegestaan het genot van de ligplaats aan derden over te dragen of te laten, door verhuur of verkoop van het vaartuig, door onderverhuur van de ligplaats of
anderszins
2. Bij verkoop van het vaartuig vervalt de ligplaats aan de vereniging, tenzij het betreffende lid de ligplaats wenst te
gebruiken voor een ander hem in eigendom gehorend schip en de afmetingen daarvan niet veel verschillen dan
het oorspronkelijke en mits het vervangende schip ook voldoet aan de overige eisen van dit reglement
3. Het recht op een ligplaats vervalt voorts:
a. Indien het lidmaatschap van het betreffende lid eindigt
b. Indien het betreffende lid niet binnen de daartoe bij schriftelijke aanmaning gestelde termijn, zijn contributie, liggeld of andere aan de vereniging verschuldigde betalingen heeft voldaan
c. Indien een vaartuig naar oordeel van het bestuur in verwaarloosde toestand verkeert en die toestand binnen één maand na daartoe schriftelijk te zijn gewaarschuwd, naar het oordeel van het bestuur niet voldoende is gewijzigd
d. Indien het betreffende lid, nadat hij daartoe schriftelijk is aangemaand, gedurende de daarbij gestelde
termijn, anderszins in gebreke blijft in de nakoming van enige verplichting (4 x zaterdag of dinsdagavond hulp).
4. In alle gevallen waarin het recht op een ligplaats vervalt, is het bestuur bevoegd het betreffende vaartuig op kosten
van de betrokkenen te doen verwijderen
5. In alle gevallen waarin het recht op een ligplaats vervalt, vindt er geen restitutie van het reeds betaalde of korting op
nog verschuldigde liggelden plaats, tenzij het bestuur anders bepaalt.
Bijzondere verplichtingen ligplaatshouders
Artikel 11.
1. Elke ligplaatshouder moet gedogen dat gedurende een periode dat zijn vaartuig de toegewezen ligplaats verlaat, de
ligplaats tijdelijk aan derden in gebruik wordt toegewezen; de door tijdelijke gebruiker verschuldigde gelde komen toe aan- en worden geïnd door de vereniging
2. Elke ligplaatshouder dient zijn vaartuig op duidelijke wijze van een kenteken te voorzien. (naam/nummer)
3. Elke ligplaatshouder is gehouden bij vermoedelijke afwezigheid van meer dan vierentwintig uur, de datum van
vertrek en die van vermoedelijke aankomst, schriftelijk te melden aan de havenmeester of COE
4. Elke ligplaatshouder is verplicht zorg te dragen dat de omliggende steigerdelen van de toegewezen ligplaats, naar
oordeel van het bestuur, schoongehouden worden, waaronder vrij van organische- en anorganische verontreinigingen.
5. Elke ligplaatshouder is verplicht om 4 keer een zaterdag of dinsdagavond te helpen bij het onderhoud aan het eiland.
6. Het is niet toegestaan de toegewezen ligplaats of andere verenigingseigendommen te voorzien van permanente of
semi-permanente uitrustingen, constructies of toevoegingen of daaraan anderszins enige wijzigingen of beschadigingen aan te brengen, met uitzondering wanneer het bestuur daar schriftelijk zijn toestemming voor geeft.
7. Werkzaamheden door derden en eigen op en aan schepen brengen risico’s met zich mee. Deze werkzaamheden
dienen met deugdelijk en goedgekeurd gereedschap te worden uitgevoerd. Elektrisch gereedschap dient te voldoen aan NEN 3140
8. Elke ligplaatshouder is verplicht te dekking van schade aan derden een toereikende WA-verzekering af te sluiten.
Hij of zij dient des verzocht de polis te kunnen tonen
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Afwijkende regelingen
Artikel 12.
1. Het bestuur is bevoegd in verband met wedstrijden, feesten, evenementen en andere bijzonder omstandigheden,
regelingen te treffen in afwijking van dit reglement en schriftelijk in het infobord te tonen
2. Bij afwezigheid van de havenmeester is ieder bestuurslid en lid van de COE bevoegd de in het reglement aan de
havenmeest opgedragen beslissingen te nemen
Naleving havenreglement
Artikel 13.
1. Alle leden zijn verplicht het bestuur zoveel mogelijk steun te verlenen om de goede gang van zaken in de jachthaven te
bevorderen
2. Bij overtreding van het havenreglement, die niet op eerste sommatie ophoudt of ongedaan wordt gemaakt, is het bestuur
bevoegd de betrokkene de toegang tot de haven tijdelijk of permanent te ontzeggen, zo nodig onder toepassing van het
artikel 10 lid 3 sub d. bepaald
Geschillen
Artikel 14.
Geschillen, ontstaan betreffende het havenbeheer, kunnen binnen tien dagen door de leden schriftelijk worden voor gelegd aan het bestuur, dat zo spoedig mogelijk in het geschil beslist. Wanneer een lid dit verlangt, zal de beslissing van het
bestuur op de eerstvolgende algemene ledenvergadering aan de orde worden gesteld. Beslissingen van de havenmeester of
het bestuur in afwachting van de beslissing van het bestuur c.q. de ledenvergadering, blijven gedurende die termijn van
kracht
Veranderingen van het havenreglement
Artikel 15.
Definitieve wijzigingen van het havenreglement kunnen slechts plaatsvinden in een algemene ledenvergadering. De voorgestelde wijzigingen moeten woordelijk worden meegezonden met de uitnodiging van de vergadering.
Slotbepaling
Artikel 16.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist op zeer korte termijn het dagelijks bestuur en op langere termijn het voltallig bestuur.
Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering van 25 maart 2008.
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Huishoudelijk reglement Waterrecreatievereniging "Het Twiske"
Taken
Artikel 1.
1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het bestuur en de leden, bij ontstentenis wordt hij vervangen door de penningmeester
2. De secretarissen zijn belast met het bijeenroepen van de bestuurs- en ledenvergaderingen, hij houdt de notulen van deze
vergaderingen bij en legt deze ter goedkeuring voor aan respectievelijk het bestuur en de ledenvergadering. Hij neemt
kennis van de ingekomen stukken en doet daarvan mededelingen aan de overige bestuursleden op de eerst volgende
bestuursvergadering. Hij voert, in overleg met de voorzitter, de briefwisseling, houdt afschriften van de verzonden
stukken, stelt agenda’s op voor de te houden vergaderingen, stuurt mededelingen aan leden en/of bestuursleden,
draagt zorg voor den ledenadministratie en brengt samen met de andere leden van het bestuur verslag uit over het
afgelopen jaar
3. De penningmeester is belast met de financiële administratie en het beheer van de verenigingskas. Hij draagt zorg voor
de inning van de contributies en overige gelden die de vereniging toekomen. Hij doet alle door het bestuur en de ledenvergadering goedgekeurde uitgaven. Kasoverschotten deponeert hij op één of meer door het bestuur aan te wijzen
bank- en/of girorekeningen. Voor de algemene ledenvergadering belegt hij nog een vergadering met de kascommissie. Op de algemene ledenvergadering brengt hij verslag uit over het afgelopen boek jaar en steld een samen met het
bestuur een begroting samen die op de algemene ledenvergadering aan de leden ter goedkeuring wordt voorgelegd.
4. De havenmeester is belast met het onderhoud van het clubeiland en aansturing van commissie COE en communiceert
naar het bestuur over de te verrichten onderhoud werkzaamheden en coördineert en organiseert de werkzaamheden
die het bestuur heeft goedgekeurd. Hij heeft een vrijbrief om over kleine onderhoud werkzaamheden te beslissen.
Tevens kan hij voor spoedklussen in overleg met het dagelijks bestuur, voorzitter, secretarissen en penningmeester,
voor goedkeuring
5. De toekomstcommissielid is een klank bord van de toekomstcommissie en de leden naar het bestuur om alle ideeën over
de toekomst te ventileren en om problemen waar het bestuur tegen aanloopt te ventileren naar de toekomstcommissie.
6. De zeilinstructiecoördinator is belast met de organisatie van de zeillessen voor iedereen.
De kascontrole
Artikel 2
De kascommissie is een tweemanschap met een reserve die tijdens de algemene ledenvergadering door en uit de leden word
gekozen om 1 keer in het jaar, voor de algemene ledenvergadering, de kas boeken van de penningmeester te controleren. Hierbij controleren zij of de boeken kloppen, wanneer ze kloppen dan geven zij hun handtekening van goedkeuring
Verslag /begroting
Artikel 3
1. Het jaarverslag omvat:
a. Verslag van de secretaris omtrent de algemene gang van zaken en het verloop van het ledenbestand, leden van
de commissies in het verslagjaar
b. Verslag van de penningmeester, bestaande uit de balans en staat van baten en lasten
c. Verslag van de commissies
2. De begroting bedoeld in de statuten omvat tenminste:
a. Begroting van de verenigingsbaten en –lasten
b. De voor het komende jaar voorgestelde contributies en tarieven
Betalingsverplichtingen
Artikel 4.
1. de contributie is verschuldigd over de periode van 1 januari tot en met 31 december
2. De contributie, liggelden en lesgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd
3. Zodra een lid achterstallig is met enige betalingsverplichtingen, kan geen gebruik gemaakt worden van diensten van de
vereniging tegen ledenprijs; bij te late betaling kan het meer kosten (10% administratiekosten) in rekening brengen
4. Leden wier lidmaatschap is opgezegd wegens wanbetaling kunnen niet eerder dan twee jaar daarna weer tot het lidmaatschap worden toegelaten, mits alle achterstallige bedragen vermeerderd met een toeslag van 25% zijn betaald
5. Bij 3 maanden schriftelijke annulering voor een ligplaats, les vóór 1 januari van het betreffende jaar is geen lig- en/of
lesgeld verschuldigd, bij schriftelijke annulering tussen 1 januari en 1 april van het betreffende jaar wordt 50% van
het lig- en/of lesgeld in rekening gebracht, na 1 april is het volledige lig- en/of lesgeld verschuldigd
Introductie en gezinsleden van leden
Artikel 5
1. Alle leden hebben recht niet-leden op terreinen van de vereniging te introduceren; de betreffende leden zijn tegenover
de vereniging verantwoordelijk voor het gedrag van hun introducés
2. Gezinsleden van leden vallen niet onder de introductie; zij hebben wat betreft toegang tot terreinen en opstallen van de
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vereniging dezelfde rechten als de leden onverminderd de verantwoordelijkheid van de betreffende leden tegenover de vereniging
3. Voor feesten en andere bijzondere activiteiten van de vereniging is geen introductie toegestaan tenzij het bestuur
het tegenovergestelde meedeelt
Verenigingsvlag
Artikel 6.
1. De verenigingsvlag zie afbeelding:
2. De verenigingsvlag dient gevoerd te worden zoals de Vlagetiquette voorschrijven
3. De verhoort met respect gevoerd te worden
Wijziging van het huishoudelijk reglement
Artikel 7.
Definitieve wijzigingen van het huishoudelijk reglement kunnen slechts plaatsvinden in een
algemene ledenvergadering. De voorgestelde wijzigingen moeten woordelijk worden meegezonden met de uitnodiging van de vergadering.
Slotbepaling
Artikel 8.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist op zeer korte termijn het dagelijks bestuur en op langere termijn het voltallig bestuur.
Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering van 21 maart 2006
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