
De werkbeurten zijn prima bezet en gaan onverminderd 
door. 

Er zijn opnieuw twee werkbeurtdagen geweest waarbij een hele boel klussen zijn 
geklaard. 
Omdat er van te voren een inventarisatie is gemaakt van de werkzaamheden houden we 
goed overzicht wat al van die lijst gestreept kan worden en wat nog gedaan moet worden. 
Deze manier van werkbeurten organiseren is ook voor ons een leerproces, het is nog te 
vroeg voor een totale evaluatie maar dat het een succes is, dat is nu al overduidelijk. 

Ondertussen zijn drie volle containers met afval afgevoerd en zijn een flink aantal 
ritten naar het milieupark gemaakt, de rotzooi achter de kantine is afgevoerd, het gat aan 
de linkerzijde van de kantine gaan we nog afschermen met de schuttingdelen die we 
hebben buit gemaakt op de Romeinen. 
Als zowel de kantine en deze schutting in het voorjaar geverfd zijn zal de entree er heel 
anders uit komen te zien. 

Het terrein van de “schietvereniging” is afgelopen vrijdag volledig opgeruimd en al het 
materiaal is afgevoerd. 
Opvallend was dat hierbij zich ook een aantal dames zich zeer kranig hebben geweerd. 
Voor de porto zijn de palen uit het water gevist en afgevoerd, want nu de waterkwaliteit 
merkbaar beter is geworden lagen die oude ronde palen erg lelijk in het zicht.  

In de kantine zijn de vloerplaten nu grotendeels aangebracht, het karwei begon met twee 
timmermannen waar van er één zichzelf door een vinger boorde en naar het ziekenhuis 
werd gebracht, we hopen op een spoedig herstel. 
Zijn overblijvende collega schakelde daarop in de hoogste versnelling zodat aan het einde 
van de dag toch het merendeel van de vloer er in lag. 
Afgelopen vrijdag is de vloer ingemeten door het bedrijf dat het vinyl zou gaan leveren, 
van de inmeter zelf kregen we het advies om geen vinyl te nemen omdat dat te hard zou 
slijten. 
De bestaande vloerplaten waren bruin geverfd en dat is toch jarenlang meegegaan dus 
kijken we nu eerst na een goede vloerverf of een moderne versie hiervan.  

De werkplaats is inmiddels rondom zo groen als gras en als jullie dit verfwerk van dichtbij 
bekijken en dan vergelijken met b.v. de voorkant van de kantine, dan zie je ongetwijfeld 
het verschil in kwaliteit van het geleverde werk. 
De boeiborden rondom schieten al op, als het weer nog een beetje mee zit dan wordt dat 
het laatste buitenverf karwei en met het opperhoofd van de schilders is al een afspraak 
gemaakt om de kantine aan de binnenkant in de winter aan te pakken (de winterschilder is 
er weer). 

Valt er dan niks te mopperen? 
Het was even zoeken maar er zijn toch twee zaken waarover we niet tevreden zijn. 

Nog niet alle leden hebben hun liggeld en contributie betaald. De openstaande 
rekeningen van die leden die ondanks herhaalde aanmaningen niets van zich hebben laten 
horen gaan we uit handen geven, een beetje incassobureau rekent 35% extra kosten. 



Eenmaal door ons uit handen gegeven aan een incassobureau, kunnen wij die incasso-
opdracht ook niet meer kosteloos terugtrekken. 
Alle leden waarvan de vordering via een incassobureau moet worden geïncasseerd zijn 
automatisch geroyeerd en moeten hun vaartuig voor 31-12-2015 uit de haven verwijderen. 
Wie bezwaar wil maken tegen dit royement mag het hoe en waarom op de eerst komende 
bestuursvergadering  op14 december 2015 komen uitleggen. 

Het vaarseizoen 2015 werd afgesloten met een bijzonder gezellige avond, wat iedereen 
opviel was het uitstekend verzorgd buffet. 
René had zichzelf overtroffen en alle registers opengetrokken, hij was daarvoor al avonden 
van te voren met de voorbereidingen begonnen. 
Er hadden zich ruim 100 leden opgegeven voor deze avond en uiteindelijk kwamen er 60 
opdagen. 
Een schokkende hoeveelheid eten is dus niet opgegaan! René wordt voor het eten betaald 
maar was natuurlijk teleurgesteld (hij weet dat zo typisch te verworden). 

Het eten op de opening en sluiting van het vaarseizoen is “gratis”, leden hoeven hiervoor 
niet te betalen en dat maakt het erg makkelijk om je op te geven en dan niet te komen. 

Waar wij nu aan denken is dat iedereen die zich opgeeft voor de opening of sluiting van 
het seizoen 10,00 euro betaald en daarvoor een aantal consumptiebonnen krijgt, die alleen 
op die betreffende avond geldig zijn. 
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