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OPZEGGEN LIDMAATSCHAP
Opzeggen van het lidmaatschap door een lid kan slechts plaatsvinden tegen
het eind van het kalenderjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van
4 weken (kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december).
De opzegging dient schriftelijk te geschieden aan het Secretariaat Marine
Watersport Vereniging, Postbus 30, 1780AA DEN HELDER of per email
aan: bestuur@marinewatersport.nl
Zie tevens artikel 8 van het Statuut van de Vereniging.
NIEUWSBRIEF ‘KRUISRAK’
De Nieuwsbrief zal, per email, worden verstuurd aan leden die zich
hiervoor hebben aangemeld.
Om aan te melden, ga naar www.marinewatersport.nl en registreer!
Mocht u, nadat de nieuwsbrief is verstuurd, er geen belangstelling meer voor
hebben, dan kunt u zich afmelden en worden uw gegevens voor deze brief
verwijderd!

NAMENS DE REDACTIE
Zoals menig redactie van een cluborgaan/mededelingenblad zit ook deze
redactie wel eens op een bijdrage van commissies en/of leden verlegen.
Mocht u een bijdrage hebben en deze willen delen met de lezers van dit
cluborgaan, schroom dat niet om dit middels mailadres:
bestuur@marinewatersport.nl kenbaar te maken.
Uw bijdrage wordt, zolang deze in Algemeen Beschaafd Nederlands (dit
vanzelfsprekend volgens maatstaven van Bestuur en Redactie) en in
letterformaat Times New Roman, pitch 11 wordt aangeleverd, alsmede
zonder de context te wijzigen, geplaatst.
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VAN DE VOORZITTER
Beste leden en donateurs,
verplichtingen, daar houden wij niet van. Zaken die wij ‘moeten’ doen, zijn
eigenlijk niet aan ons besteed. Wij doen graag dingen die wij uit ons zelf
willen doen.
Zaken die ons persoonlijk gewin brengen. Zaken die ons wellicht een goed
gevoel geven.
Dat is wat wij willen doen! Daar komt het woordje ‘verplichting’ niet in
voor. Nee dat is niet aan ons besteed.
Maar toch moeten wij heel veel. We moeten aan het werk en de meesten
hebben verplichtingen aan de bank. Wij moeten ons aan de verkeersregels
houden en gaan verplichtingen aan.
Wij zijn allemaal lid van de MWV, dit omdat wij het willen. Misschien
omdat je vroeger heel actief met een bootje aan het varen was. Wellicht
omdat je vroeger heel actief met de Albatros, Haukes of misschien wel ‘de
Jeugd’ bezig hield. Dat vond je leuk om te doen. Een gezellige club en een
mooie bezigheid. Omdat je de MWV een warm hart toedraagt blijf je de
vereniging door middel van je lidmaatschap ondersteunen.
Het lidmaatschap verplicht je trouwens ook om je in te zetten voor de
vereniging. Als je ons Huishoudelijk Reglement leest dan lees je in art 2.2:
“dat hij zich zoveel als mogelijk verdienstelijk maakt voor de vereniging”.
Tja, verplichtingen …. We ontkomen er niet aan. Ook niet binnen onze
vereniging.
Maar voelt “moeten” altijd als een verplichting?
Gelukkig niet.
Het samen bezig zijn met iets wat ons allemaal bind is geen verplichting. Het
werk moet gebeuren maar voelt niet als een verplichting. Meestal is dat
gewoonweg leuk.
Als ik ’s zaterdagmorgens in de loods kom dan is het gezellig. Iedereen doet
waar hij of zij goed in is of leuk vind om te doen. Er wordt geschuurd,
geverfd, nieuwe lijnen geplaatst en al wat niet meer.
Als ik op de Albatros kom dan zie ik de vrijwilligers achter de bar met een
glimlach op het gezicht.
47 ste Jaargang
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Als ik op de cursusavonden kom dan zie ik de instructeurs vol overgave hun
kennis overbrengen.
Op de Haukes zie ik vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten om
anderen te kunnen laten varen.
Als ik de bestuurskamer in kom dan …. ja, ook dat voelt het niet als een
verplichting. Ook daar wordt heel wat afgelachen.
Dit voorjaar zullen er zo’n 50 zonnepanelen op de Albatros worden
geplaatst. Door deze installatie zijn wij als vereniging duurzaam bezig en het
is ook goed voor onze portemonnee.
Nadat wij de afgelopen jaren de verlichting in de loods en de steigers van
LED lampen hebben voorzien en de Albatros van “+++glas” is dit een
logische stap om verder te verduurzamen.
Verder zijn er natuurlijk de ‘normale’ zaken die spelen. De
Koopvaarderschutsluis die gerenoveerd moet worden en de impact van de
renovatie op ons. De nieuwe RS NEO’s worden in maart gehaald.
De ‘privatisering’ van de Haukes loopt nog. Wij zijn in contact met de
gemeente Hollandskroon hoe wij samen een overeenstemming kunnen
bewerkstelligen. Mocht er een goed plan komen dan wordt dat natuurlijk
eerst aan de ALV voorgelegd. De leden beslissen.
26 maart om 20 uur is de eerstvolgende ALV. De agenda zal u tegen die tijd
op de Albatros kunnen halen en via ClubCollect zal die ook in uw mailbox
belanden.
Mocht u nog iets op de ALV naar voren willen brengen dan hoeft u alleen
maar een mailtje aan het bestuur te richten.
Ik hoop op een hoge opkomst!
Met vriendelijke groet,
Onno Nieuman
Voorzitter.
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NAMENS HET BESTUUR GRAAG UW AANDACHT
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum:
Tijd:
Locatie:

Donderdag 26 maart 2020
20.00 uur
Clubschip Albatros

Agendapunten
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Mededelingen bestuur

4.

Vaststellen van de notulen van de op 31 oktober 2019 gehouden
Algemene ledenvergadering

5.

Ingekomen stukken

6.

Beleid van het bestuur over het afgelopen verenigingsjaar

7.

Evaluatie Club Collect

8.

Gecombineerd jaarverslag Secretaris/Commat over 2019

9.

Jaarverslag van de Penningmeester over 2019

10.

Verslag van de kascontrolecommissie
Decharge van de ALV voor het gevoerde beleid en bestuur

11.

Kiezen en (her) benoemen van de leden van het bestuur
Penningmeester: huidige penningmeester was aangetreden voor de
duur van 1 jaar en stelt zich nu herkiesbaar.
Leden die zich verkiesbaar willen stellen, verzoeken dit kenbaar te
maken bij het bestuur.

12.

Verkiezing kascontrolecommissie
Dhr. R. Hul aftredend & herkiesbaar
Dhr. J.C.E. van Opstal aftredend & herkiesbaar.
Leden die zich verkiesbaar willen stellen, verzoeken dit kenbaar te
maken bij het bestuur.
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13.

Openstellen Bavaria’s en Rogger’s voor donateurs
Motivatie: Er zijn ieder jaar weer vrije periodes bij de verenigings
jachten. Uitgangspunt van het bestuur is om de jachten maximaal af
te laten schrijven en denkt dat er onder de donateurs potentiele
afschrijvers voor de jachten zijn.
Uitvoering: Leden hebben voorrang. Kunnen tot 1 april hun
afschrijf wensen kenbaar maken en na 1 april kunnen ook donateurs
opteren voor de overgebleven periodes waarbij geld wie het eerst
komt wie het eerst maalt. Afschrijf tarief voor donateurs zal 50%
hoger zijn dan voor leden.

14.

Beheren en exploiteren Haukes haven
Het bestuur is in gesprek met de gemeente Hollands Kroon omtrent:
De aankoop van de grond onder het gebouw De Sloep
Het in het beheer nemen van het steigeronderhoud van het MWV
gedeelte Haukes haven
Motivatie: De locatie Haukes vormt conform het Statuut artikel 2 lid
1 en lid 2 onder a, b, f en g een onmisbaar geheel m.b.t. de
doelstelling van de Vereniging.
Met name het jeugdzeilen, de A-cursus en de nautische evenementen
zorgen jaarlijks voor de zeer gewenste toestroom van nieuwe leden
en vormt de exploitatie van de Haukes haven een zeer belangrijke
bron van inkomsten.
Door de aankoop van de grond en het beheer van de steigers zal een
verblijf op de locatie De Haukes voor aan lange tijd gegarandeerd
worden, waardoor het ook mogelijk wordt om de noodzakelijke
vervanging van zeilboet ‘De Sloep’ verder gestalte te gaan geven.
Het bestuur vraagt instemming van de ALV om de onderhandelingen
met de gemeente Hollands Kroon te continueren om de punten
genoemd onder 14.a en 14.b te kunnen realiseren.

15.

Rondvraag

16.

Vaststellen datum volgende vergadering
(donderdag 22 oktober 2020)

17.

Sluiting
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NAMENS HET TEAM ‘DE HAUKES’
De Haukes
De kerstboom is weer afgetuigd en we zijn alweer druk bezig om er voor te
zorgen dat we vanaf 4 april weer volledig in bedrijf kunnen zijn. Daarvoor
moet weer veel geregeld, gepland en geklust worden. Er zijn mensen nodig
die ervoor zorgen dat de hele vloot, die van de winter onderhoud heeft gehad
in de loods, weer naar De Haukes wordt overgevaren. De hele jeugdvloot
moet weer op De Haukes komen, want begin april beginnen de jeugdlessen
alweer. De oproep voor weekbeheerders is er weer uit, om er voor te zorgen
dat we het hele seizoen open kunnen blijven. Het plannen van de
werkzaamheden voor de klusdag. Aankopen van materialen die ervoor
moeten zorgen dat het nog meekan totdat we hopelijk nieuwbouw krijgen,
enz. Kortom er moet weer heel veel gebeuren. Daarom volgen hieronder
weer een paar oproepen voor liefhebbers voor verschillende werkzaamheden
die nodig zijn om er weer een goed, gezellig en mooi zeilseizoen van te
maken.
Zomeravondcompetitie
De Zomeravondcompetitie (ZAC) op de Haukes is jarenlang georganiseerd
door Piet Koenen. Piet heeft aangegeven dat hij ermee wil stoppen, het
stokje is overgenomen Sjef van Opstal. Sjef is ook lid van het Haukesteam
en gaat zich beraden op welke manier hij invulling gaat geven aan de ZACorganisatie.
Aan de ZAC kan iedereen meedoen die een A-brevet heeft. Lijkt het u leuk
om 1 avond in de week te zeilen op de dinsdag of de donderdag en gezellig
na te praten aan de bar met ervaringen uit te wisselen? Denk er dan eens over
na om u hiervoor op te geven. Wilt u inlichtingen hierover, stuur dan een
email naar haukes@marinewatersport.nl . De wijze van inschrijven wordt
nog nader bekend gemaakt.
Gezocht weekbeheerders De Haukes
Zoals elk jaar moeten we weer alle zeilen bijzetten om er voor te zorgen dat
we weer het hele seizoen open kunnen blijven. Wij zijn dus nog steeds op
zoek naar enthousiaste mensen die een week, midweek of weekend op De
Haukes willen lopen. Wil je daar een steentje aan bijdragen of wil je
informatie over het gastheerschap (of gastvrouwschap), schroom niet te
bellen naar Willem Bos: tel 06-47683218 of stuur een email naar
47 ste Jaargang
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haukes@marinewatersport.nl. Uiteraard zorgen we ervoor dat je goed wordt
ingewerkt. Voor het lopen op De Haukes krijg je een vrijwilligersbijdrage.
Het zou toch zonde zijn als we deze unieke locatie een aantal weken moeten
sluiten omdat er geen beheerder is.
Handjes voor de Klusdag
Met de Grote Klusdag op zaterdag 4 april halen we onze clubaccommodatie
op De Haukes weer uit zijn ‘winterslaap’. Ook voor deze dag zoeken wij
weer mensen die ons willen helpen met allerlei klussen van schoonmaken,
grasmaaien, diverse technische klussen, bar inrichten enz.
We starten om 10 uur met koffie met wat lekkers erbij. Gaan dan met zijn
allen aan het werk . Voor de lunch staan er verse broodjes met overheerlijke
soep klaar. Na de lunch gaan we nog even door tot ongeveer 16.00 uur.
Daarna gaan we nog even gezellig napraten met een hapje en een drankje.
Wie wil dit nu missen? U kunt zich opgeven voor de Grote Klusdag per
email: haukes@marinewatersport.nl of bel naar Willem Bos tel 0647683218.
Sloepschipper worden?
Wil je leren sloepzeilen en als schipper met je vrienden of collega’s willen
zeilen, aan een wedstrijd meedoen of varen met gasten op een nautische dag?
Meld je dan aan via haukes@marinewatersport.nl. Voor nadere info over het
sloepzeilen kun je terecht bij Sjef van Opstal (06-47681779).
Tot ziens op De Haukes !
Wij hopen wij weer heel veel mensen te zien komend seizoen om te genieten
van onze mooie locatie aan het Amstelmeer om even lekker te zeilen, voor
de zomeravondcompetitie of om zomaar even lekker te genieten van de
gezelligheid en het uitzicht vanaf ons terras.
Het ‘Haukesteam’
Jim Schouman, Sjef van Opstal, Jos Laagland en Willem Bos

47 ste Jaargang

MWV - 10

Speciale editie

WEDSTRIJD EN EVENEMENTEN-KALENDER 2020
14 t/m 17 april
- OMK Sloepzeilen
21 mei (Hemelvaartdag)- Pettermerton-race
6 en 7 juni
- Verenigingswedstrijden Sloepzeilen
8 en 9 juni
- Aanmoedingswedstrijden Sloepzeilen KM
12 en 13 juni
- Zeilen met Beperkingen
18 en 19 juni
- OMK Centaur-zeilen
26 t/m 28 juni
- PAX weekend Jeugd
28 en 29 augustus
- 24 Uurs-Zeilrace
5 september
- West Wad-race
19 september
- Dorus Rijkers-race
19 september
-Paling-race
26 september
- Rondje Razende Bol-race

WOENSDAGAVOND INSTUIF CENTAUR-ZEILEN DE HAUKES
Het afgelopen jaar zijn wij, alhoewel in het begin aarzelend, begonnen om
naast de Zomer Avond Competitie een vrije-inloop-avond te organiseren.
Het principe is simpel, iedereen die die avond wil zeilen laat dit via de
groepsapp voor dinsdagavond 20.00 uur weten. De enige voorwaarde is dat
de schipper van de boot het A-brevet dient te hebben.
Deze instuifavond geeft de deelnemers de vrijheid om naar eigen
beschikbaarheid in te schrijven zonder de verplichting iedere week te
kunnen, mogen of te moeten zeilen.
De beheerder zet in samenspraak met de deelnemers een parcours uit, zodat
er sprake is van een zeker wedstrijdelement. Je kunt per avond wisselen van
partner en zodoende een keer met kinderen, je eigen partner, je buurman,
vriend, collega, etc. te gaan zeilen. Tevens biedt de instuif-avond een mooie
aanvulling voor de nieuwe A-gebrevetteerden om zodoende op een
aangename manier zeilervaring op te doen, maar ook op een aangename
manier kennis te maken met de Vereniging als zodanig.
47 ste Jaargang
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Naast een mate van vrijblijvendheid, onderscheid het programma zich verder
dat er een kleine bijdrage voor deelname per avond wordt betaald, waarvoor
snacks (warm en koud) voor bij de borrel worden geserveerd. Dit zorgt voor
een aan aangename sfeer.
In het begin was er geringe belangstelling, maar in de loop van de zomer
werd de belangstelling groter zodat we aan het eind zelfs met 6 boten op het
water waren. De sfeer is één van de belangrijkste elementen en dat die goed
is blijkt wel uit het feit dat de dames Sloep-Zeilploeg zich graag aansloot bij
onze gezelligheidsborrel na afloop. Dit werkte zo stimulerend dat op
avonden dat de instuif afgelast moest worden vanwege te veel wind, de
deelnemers bij de dames in een Zeilsloep stapten om toch nog te kunnen
varen (en een gezellig samenzijn na afloop).
De resultaten van het afgelopen jaar waren dusdanig positief dat er in
samenspraak met het ‘Haukes-team’ besloten is om met dit initiatief van Ed
van Kesteren en ondergetekende dit jaar verder te gaan. Het seizoen begint
voor ons pas in mei als het weer meestal beter en het water al wat warmer is
en duurt tot midden september. We kennen geen zomerstop, maar wel kun je
per week inschrijven, dus wanneer het jouw uitkomt.
Nieuwsgierig geworden of wil jij je laten inschrijven op de groeps-app, neem
dan even contact met mij op of via 0650221144 of stuur een mailtje naar
peter@demaanbedrijfsadvies.nl
Oh ja , de kosten per avond zijn € 3,00 voor de boot en € 2,00 per boot voor
de snacks, dit geeft je op de woensdagavond vanaf 19.00 uur de
mogelijkheid om een wedstrijdje te zeilen, niet noodzakelijk met een vaste
partner en na afloop een gezellige borrel met de dames van de Sloepzeilploeg met als extraatje een warme en koude snack.
Namens het ‘Haukes-team en Ed van Kesteren en mij, kijk ik al weer uit
naar de eerste woensdag in mei en neem gerust contact op voor verdere
informatie of inschrijving.
Peter de Bie
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LENTE PUZZEL 2020
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A. Deze reddingsboot heeft lange tijd dienst gedaan in/bij Den Helder.
B. Dit spel spelen, is heel populair in veel gezinnen.
Je kunt er rijk mee worden! Nou ja … rijk?
C. Een vaargeul die vanuit het ‘Marsdiep’ richting ‘Oude Schild’ loopt.
D. Een sprookje van een ‘Klein Kereltje en zijn Zevenmijlslaarzen.
E. Voor weinig geld gekocht!
F. De goede oude tijd van vroeger.
Nostalgisch verlangen naar het oude Nederlands Indië.
G. Een heel bekend en historisch vliegtuig, ontwikkeld in 1935 en was in
gebruik onder ander bij de KLM, de KLU en de MLD.
H. Deze Duitse generaal heeft rondom 1942 met zijn leger gevochten nabij
Egypte en buurlanden gevochten. Hij had een bijzondere bijnaam!
I. Een “regeringsvorm” waarbij de macht slechts bij één persoon ligt!
J. Zeeuws dorpje genaamd Nieuw- en Sint Joostland. Mijn vader is daar in
1901 geboren maar dat terzijde. Op welk voormalig eiland ligt dat?
K. Deze visvangst wordt heel veel toegepast langs onze kustlijn en op de
Waddenzee.
L. Het (“jouw”) schip missen als het naar zee vertrekt.
M. Er als een bedelaar/armoedig bijlopen.
N. Door dit “Gaatje” vaar of zeil je richting Texel en of Den Helder.
O. In Nederland is dit het grootste openbaar vervoersnet.
P. Een luchtig gezellig telefoontje.
Q. Persoonlijk ben ik van mening dat iedereen geregistreerd moet zijn om
na het leven, andere mensen te helpen voor een gezonder of beter leven.
R. Een kalenderjaar die regelmatig één dag langer duurt dan normaal.
S. Een paradepas met een ceremoniële manier van marcheren.
T. Alleen de oudere marinemensen onder ons hebben daar hun 1½ jaar
term door gebracht.
Gelijke cijfers, gelijke letters. Alle woorden zonder spatie.
In de asterisk-kolom de oplossing. Succes!! Ruud van Leerdam.
Zoals u leest, worden de puzzels met enthousiasme samengesteld door de heer Ruud van
Leerdam en deze is reuze benieuwd naar reacties omtrent deze puzzelvorm!
Uw reactie of een mogelijke bijdrage kunt u hem via r.vanleerdam@quicknet.nl
toesturen!
47 ste Jaargang
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FORMULIER – VERZOEK TOT AFSCHRIJVING
NAAM

: _________________________________________

LIDMAATSCHAPNUMMER

: _________________________________________

ADRES

: _________________________________________

POSTCODE EN WOONPLAATS: __________________________________________
TELEFOONNUMMER

: __________________________________________

VERZOEKT AFSCHRIJVING VAN
KAJUITZEILJACHTEN

: ADMIRAAL / DEBBIE (marifoon verplicht)

MOTORKRUISER

: DIEZE / DONGE

OPEN BOOT

: CENTAUR / CADET / OPTIMIST

PERIODE BIJ VOORKEUR
1E KEUZE
: ________________________________________
2E KEUZE

: ________________________________________

Ik ben in het bezit van (verplichte opgave)

Zeilbrevet A
Zeilbrevet B
Zeilbrevet K (TPNO)
M brevet
TKN aantekening
(PRO)
Marifooncertificaat

: ja / nee
: ja / nee
: ja / nee
: ja / nee
: ja / nee
: ja / nee

Ik ben bekend en ga akkoord met de aan de toewijzing verbonden bepalingen.

DATUM : ____________
47 ste Jaargang

HANDTEKENING : _________________________
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