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Beste %_VOORNAAM%,
We hebben een goede informatiebijeenkomst achter de rug ten aanzien van het nieuwe
clubgebouw in Maasland. Maar naast dit grote project worden er ondertussen ook vele kleinere
verbeteringen gerealiseerd op beide locaties. De najaars-ALV staat voor de deur, maar
tegelijkertijd worden we geconfronteerd met nieuwe maatregelen in het kader van Corona. we
hopen dat dit van korte duur is en we daarna toch onze activiteiten zoals gepland voort kunnen
zetten. In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
•
•
•
•

Najaars-ALV uitgesteld naar 7 december 2021
Terugblik informatiebijeenkomst Clubhuis Maasland
Verbeteringen locaties Delft en Maasland
Vacature secretaris

Najaars-ALV uitgesteld naar 7 december
Lange tijd leken de seinen op groen te staan om weer een ALV in het clubhuis aan de
Buitenwatersloot te houden, iets waar duidelijk behoefte aan is bij leden. Helaas is het aantal
Coronabesmettingen zo hard opgelopen dat we sinds afgelopen weekend weer in een
gedeeltelijke lockdown zitten. In die context vinden we het niet verstandig om met veel mensen
bij elkaar te komen. Tegelijkertijd is het wel belangrijk om tijdig met de leden van gedachten te
kunnen wisselen over de plannen voor volgend jaar en zaken als de tarieven en begroting ter
goedkeuring voor te leggen. Daarom hebben we besloten de ALV met twee weken uit te stellen

naar 7 december. We hopen dat tegen die tijd de omstandigheden zodanig zijn verbeterd dat we
de ALV alsnog op locatie kunnen houden.
Voor leden die zich niet comfortabel voelen om op locatie deel te nemen of niet beschikken over
een Corona Toegangsbewijs (de zogeheten QR code) bieden we sowieso de mogelijkheid om
via Teams deel te nemen. In de uitnodiging voor de ALV zal een link en een instructie voor
online deelname worden opgenomen.
Mocht het onverhoopt niet lukken om de ALV op locatie door te laten gaan dan zal de ALV
sowieso op 7 december doorgaan, helaas dan alleen online.

Terugblik informatiebijeenkomst clubhuis
Maasland

Op 6 november is er een informatiebijeenkomst gehouden over de voortgang en het ontwerp
van het nieuwe clubhuis aan de Foppenhaven. De architect van Restauro architecten heeft het

ontwerp laten zien en toegelicht. Er waren rond de 30 leden aanwezig en vanuit de aanwezigen
werden de nodige vragen gesteld.
Op het besloten deel van de DWSV website kun je de sfeerimpressies en een filmpje vinden.
Ook hebben we daar de gestelde vragen en bijbehorende antwoorden opgenomen. Een en
ander is te vinden via onderstaande link:
https://www.dwsv.nl/nieuw-clubhuis-maasland
Wanneer er bij het zien van de impressies nog vragen of goede ideeën ontstaan zijn we hier
natuurlijk benieuwd naar en kun je die inbrengen via renate.overhage@dwsv.nl.

Verbeteringen locaties Delft en Maasland
Naast het grote project ten aanzien van het nieuwe clubhuis in Maasland vinden er op beide
locaties ieder jaar kleinere projecten plaats die onze terreinen schoner, veiliger, mooier en beter
bruikbaar maken. We willen in deze nieuwsbrief een aantal recente resultaten van deze
projecten delen.

Omdat er in Delft veel boten qua gewicht met de grote kraan gehesen moesten worden die qua
formaat ook in de kleine kraan zouden passen en de kleine kraan naar verhouding veel stil stond
tijdens hijsdagen is hard gewerkt om de kleine kraan geschikt te maken voor een hijsgewicht tot
2.000 kg. Onlangs zijn de inspanningen bekroond met de officiële keuring om dit gewicht te
mogen hijsen. Hierdoor kunnen we in het vervolg meer boten tegelijk in of uit het water krijgen
en dus sneller werken op de hijsdagen. Doordat er minder verkeer nodig is tussen de grote
kraan en het voorterrein wordt het ook nog eens veiliger.

In de loods in Delft is in de hoogte voldoende ruimte die benut kan worden voor de stalling van
kleinere, lichte boten. Met de grote aanwas van nieuwe leden en hun wensen om die boot in de
winterstalling te hebben kunnen we die capaciteit gaan benutten door boten op een veilige
manier in de loods te kunnen hijsen. Dit is mogelijk door een onlangs aangebrachte hijsrail.
Zoals op de foto's te zien is kan er op die manier beter gebruik gemaakt worden van de ruimte in
de loods.

In de loods in Maasland is een veiligheidskast gemaakt zodat brandgevaarlijke producten op een
veilige manier kunnen worden opgeslagen.

Vacature secretaris
Zoals eerder gemeld heeft onze secretaris Adri Poot te kennen gegeven dat hij gaat stoppen.
Dat betekent dat we op zoek zijn naar iemand die deze rol over wil nemen in het bestuur. Vind je
het leuk om een bijdrage te leveren aan de vereniging en ervoor te zorgen dat zaken die
belangrijk zijn voor de vereniging goed worden vastgelegd (denk aan ledenadministratie,
vergaderingen)? Neem dan contact met ons op via bestuur@dwsv.nl.
Ook als je niet direct een bestuursfunctie ambieert, maar wel graag wil helpen met taken in de
ondersteuning van de secretaris komen we graag in contact. Ook hier geldt dat vele handen licht
werk maken.
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