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Beste %_VOORNAAM%,
Voor veel leden loopt het vaarseizoen langzaamaan ten einde, het terrein in Delft staat alweer
grotendeels vol met boten en ook in Maasland komen de hijsdagen eraan. Maar ook na deze
dagen gaan onze activiteiten door. In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
•
•
•
•

Voorstellen nieuwe havenmeesters
Informatiebijeenkomst clubgebouw
Facturen betalen om boot in de winterstalling te krijgen
Loods in Maasland opgeruimd

Voorstellen nieuwe havenmeesters
Zoals eerder aangekondigd hebben we onlangs twee nieuwe havenmeesters mogen
verwelkomen. Hieronder stellen zij zich beiden voor.

Ik ben Ronald Kerkhof, 62 jaar, heb 2 meerderjarige dochters en ben oppas opa. Ik heb sinds
kort een sloep. Ik heb diverse rubberboten gehad. Ik heb een technische opleiding gehad en ben
handig met oplossen van problemen, zowel technische als sociaal. Ik fiets graag en zit graag
achter de computer. Ik vind het super leuk om mensen te helpen. Ik zie dat ook als een taak in
mijn functie als havenmeester.

Ik ben Cees Wapenaar, gepensioneerd en toegevoegd aan het team van havenmeesters bij
DWSV, locatie Maasland. Ik ben al een jaar of 20 lid van DWSV en bedrijf de watersport
tegenwoordig met een zeilbootje. De bedoeling is dat ik de deelfunctie van havenmeester ga
vervullen samen met de overige leden van het team, waarbij ieder bij toerbeurt de functie van
havenmeester voor zijn/ haar rekening neemt. Het zal even wennen zijn om de diverse taken te
vervullen, maar ik ga daarvoor mijn uiterste best doen. Ik heb meegelopen met een ouwe rot in
het havenmeestervak om de kneepjesvan het VAK te leren en daarna mijn eerste diensten
gehad. Gaat zeker lukken en tot ziens in de jachthaven.

Informatiebijeenkomst clubgebouw
Er is inmiddels zoveel voortgang geboekt met het voorbereiden van het nieuwe clubgebouw dat
het weer een mooi moment is om alle leden te informeren. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 6
november in het clubgebouw in Delft. Je ontvangt hierover binnenkort nog een uitnodiging met
meer informatie.

Facturen betalen om boot in winterstalling te
krijgen
Verreweg de meeste leden betalen hun facturen op tijd en daar zijn we als vereniging blij mee.
Op die manier houden we DWSV financieel gezond. Voor de enkeling die het wellicht nog is
ontschoten een geheugensteuntje om openstaande facturen te betalen voordat de boot gepland
is om de kant op te gaan.

Loods in Maasland opgeruimd
In de Foppenhaven is de afgelopen tijd veel werk verzet om de loods op te ruimen en het
resultaat mag er zijn.
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