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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!
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.
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VAN DE VOORZITTER
In het vorige voorwoord gaf ik aan, dat het clubblad een stuk later in uw
brievenbus viel dan gewenst. Dat het zoveel later zou worden; was nou ook
weer niet de bedoeling. Buiten het feit, dat mijn voorwoord laat werd
ingeleverd, hadden we ook wat tegenslag met het drukken en verzenden van
het blad. Mijn welgemeende excuses daarvoor. Deze uitgave van ‘De Juiste
Koers’ is wel op tijd klaar en dat moet ook wel. Hierin maken we de agenda
en stukken voor de ALV bekend en die moet u op tijd in kunnen zien.
Voorlopig heeft het clubblad een nieuwe redacteur en wel in de persoon van
Gerwil Klompenhouwer.
U heeft in de vorige uitgave kunnen lezen, dat Wim Hooijman hier mee
wilde stoppen en Gerwil hebben we bereid gevonden om het stokje, althans
voorlopig, over te nemen. Vanaf deze plaats wil ik Wim hartelijk bedanken
voor zijn inzet. Na zijn aftreden als Secretaris van de MWV heeft hij zich op
de uitgave van het clubblad gestort.
Wim heeft ruim meer voor de Vereniging gedaan, dan van hem verwacht
mocht worden. Dus nogmaals Wim: heel hartelijk dank voor je vele, vele
jaren inzet.
Afgelopen zondag zijn de open jachten weer teruggevaren van De Haukes
naar Den Helder. De jachten hebben wederom goed dienst gedaan voor de
vereniging. Jeugd, ouderen in opleiding, zomeravondcompetitie en overige
wedstrijden. Het was weer een prima zeilseizoen en allemaal mogelijk
gemaakt door vele vrijwilligers. Het begint al in de onderhoudsloods. Hier
hebben de nodige vrijwilligers en afgelopen seizoen meer dan in vele
seizoenen achter ons, de jachten gereed gemaakt. Jachten uit het water halen,
afspuiten, te water, overvaren naar Den Helder, schoonmaken, kleine
reparaties uitvoeren, in de was zetten, nieuwe antifouling, opbergen in de
stellingen, uit de stellingen halen, te water laten en weer overvaren naar De
Haukes. Een jaarlijks ritueel dat door een groep vrijwilligers wordt
uitgevoerd, ten bate van de vereniging. We kunnen zeilen en motorboot
varen met verenigingsjachten dank zij de inzet van een paar mensen voor
heel veel leden van de vereniging. Ook hier kan ik me slechts bescheiden
opstellen en deze vrijwilligers onder leiding van Willem van der Star
bedanken voor weer een prachtig seizoen. Zonder jullie inzet zou de MWV
watersport wereld er een stuk somberder uitzien. Jullie cyclus begint weer
dames en heren van het onderhoud. Ik hoop dat de reparaties meevallen en
dat het onderhoud voorspoedig mag verlopen, zodat we volgend jaar weer
veel plezier mogen beleven aan onze fantastische vloot.
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En als we het dan toch over cycli hebben, dan hoort de komende Algemene
Leden Vergadering op 25 oktober aanstaande hier ook tussen. Een
halfjaarlijks ritueel, maar wel broodnodig om de vereniging in stand te
houden. Verderop in het blad kunt u de agenda, waaronder een voorstel van
het bestuur lezen. Laat u stem horen, als u niet tevreden bent over de gang
van zaken, of als u wilt meestemmen over verenigingszaken. De leden zijn
het klankbord van het bestuur en u bent broodnodig om ons bij te sturen als
we dwalen of misschien wel verdwalen. U kunt mede richting geven aan ons
en daarmee aan uw vereniging. Laten we zorgen voor een grote opkomst en
laat het bestuur weten, dat u ook zeer betrokken bent bij de MWV. Wij zijn
het en wij willen af en toe graag de bevestiging dat u dat ook bent. We
hebben een prachtige vereniging; met prachtige voorzieningen en dito leden.
En u, de prachtige leden, maken het de moeite waard voor het bestuur om
zich in te zetten voor behoud en mogelijk zelfs groei van de MWV. Ik hoop
u te zien bij de ALV, op een van onze locaties af aan de bar.
Hans Daams
VAN DE REDACTIE
In het voorwoord van de Voorzitter heeft u gelezen dat, er een wijziging in
de redactie van het clubblad heeft plaatsgevonden doordat ik, vooralsnog
voorlopig, het stokje van Wim Hooijman heb overgenomen.
Dit is gezien de verdienste van Wim op dit gebied geen eenvoudige opgave
zijn en kan ik enkel trachten om dit met behulp van uw inbreng voort te
zetten. Hierbij dan ook de oproep om uw een bijdrage in samenstelling van
het clubblad dan wel de redactie te willen leveren, U kunt uw bijdrage
richten aan: gerwil.klompenhouwer@gmail.com
Wie ben ik overigens?
Mijn naam is Gerwil Klompenhouwer en wellicht ben ik voor velen van u
geen onbekende, doordat ik als lid van de Vereniging, diverse cursussen
gevolgd en de bijbehorende brevetten behaald.
Verder heb ik voor een periode van zes jaar, deel uitgemaakt van het
Bestuur, eerst als 2e Secretaris, vervolgens als Voorzitter en ben ik nadien lid
geweest van de Kascontrole-commissie.
Gerwil Klompenhouwer
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018
Datum: Donderdag 25 oktober 2018
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Clubschip Albatros
Agendapunten:
1. Vaststellen agenda;
2. Mededelingen van de voorzitter;
3. Vaststelling notulen vorige algemene ledenvergadering;
4. Ingekomen stukken;
5. Verslag Kascontrole-commissie over boekjaar 2017;
6. Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement artikel 10;
7. Vaststelling entreegelden, contributies, lig- en vaargelden en
tarieven voor het komende verenigingsjaar;
8. Vaststelling van begroting voor komende verenigingsjaar;
9. Dislocatie van de verenigingsjachten;
10. Rondvraag;
11. Vaststellen volgende Algemene Ledenvergadering;
12. Sluiting.
Ad. Agenda-punten 3, 4 en 6
Deze zijn vanaf 4 oktober 2018 verkrijgbaar op het clubschip Albatros.
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TOELICHTING AGENDA

Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement artikel 10:
Van wie?:
Het Bestuur stelt voor om artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement aan te
passen.
Waarom?:
In het seizoen 2018 is 4 X geen weekend-havenmeester op komen dagen.
Om diverse redenen was een ligplaatshouder verhinderd om zijn
verplichtingen, conform het Huishoudelijk Reglement artikel 10, na te
komen. Al of niet met, op korte termijn, het in kennis stellen van de vaste
havenmeester.
Andere ligplaatshouders hebben zich op ad hoc basis bereid gesteld om een
weekend of deel daarvan, als weekend-havenmeester te fungeren.
Dit is een verwerpelijke situatie. Het Bestuur heeft gemeend om de
regelgeving aan te moeten scherpen.
Huishoudelijk Reglement Artikel 10.1 en 10.2 blijven onveranderd.
Artikel 10.3 wordt gewijzigd.
Huishoudelijk Reglement
Artikel 10. Verplichte werkzaamheden in en om de haven
1. Een lid, dat een ligplaats in de haven van de vereniging op basis van
jaarstalling is toegewezen, dient per jaar tenminste 20 uren
werkzaamheden te verrichten voor de vereniging.
2. De havencommissie stelt in overleg met de commissaris materieel een
werk- en wachtrooster op. In het geval een lid verhinderd is
werkzaamheden te verrichten op de op het rooster vermeldde datum, dan
is het toegestaan te ruilen met een andere ligplaatshouder, mits dit vooraf
wordt doorgegeven aan de havenmeester en de havencommissie.
3. Indien niet aan de jaarlijkse verplichtingen wordt voldaan, conform
artikel 10.1 zal er in beginsel een sanctie bedrag verschuldigd zijn van:
20(uur) X €15.00 = €300.00.
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Het sanctie bedrag vervalt aan de diegene, die de extra werkzaamheden
uitvoert.
Dit kunnen zowel werkzaamheden zijn in en om de haven of een
weekend de functie van havenmeester vervullen.
Indien binnen 4 weken niet aan de geldelijke sanctie wordt voldaan zal,
door het bestuur, het recht ontnomen worden om nog langer gebruik te
maken van de toegewezen ligplaats voor jaarstalling.
Indien binnen 4 weken wel aan de geldelijke sanctie wordt voldaan
maar er een 2e keer onttrekking aan de ‘verplichtingen ligplaatsnemer’
plaats vind, dan zal onherroepelijk het recht ontnomen worden om nog
langer ligplaats te nemen bij de MWV.
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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 : ____________
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HANDTEKENING : _________________________
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