
En toen zat de laatste werkbeurt van 2015 er al weer op. 

Toen we de Werk-beurten-Seizoen-Planning, beter bekend onder de afkorting 
WESP, voor het eerst opzetten, hadden we al een winterpauze ingelast. We waren 
ervan overtuigd dat rond de kerstdagen en in de eerste weken van het nieuwe jaar 
het animo voor het uitvoeren van werkbeurten enigszins terug zou lopen, vandaar 
een winterstop. En hoewel er tot op heden van het winterweer weinig is te merken, 
kan dat in een paar dagen omslaan en dan hebben we wel ijs op de steigers, waar 
glijpartijen makkelijk met een koud, nat pak kunnen eindigen. 

Omdat er inderdaad voor de komende weken zeer weinig “trek” was in een 
werkbeurt hebben we besloten om die winterstop met twee weken te vervroegen, 
leden die zich wel hadden opgegeven zijn benaderd en hebben een andere week 
gekozen. 

Er zijn nu in totaal 102 werkbeurten gedaan, 30 leden hadden zich wel opgegeven 
maar zijn om wat voor reden dan ook toch niet verschenen, zij zullen een factuur van 
75,00 gaan ontvangen.  

Ook gaan we in de komende week de elektriciteit facturen versturen voor de boten 
aan de Rotte. 

We kunnen overigens wel wat geld gebruiken want de motor van de hijsinstallatie op 
de bok, u weet wel die vorige week is gesneuveld, moet vervangen worden en dat 
gaat 5.600.00 euro kosten. Overwogen is reparatie, gedeeltelijke vervanging of 
volledig vervangen, voor dat laatste is nu gekozen, een dure maar degelijke keuze, 
we hopen met deze investering nog jaren plezier van de bok te hebben, die we echt 
nodig hebben voor het vervangen van de steigers. Wel zullen we een 
onderhoudsabonnement voor de motor afsluiten want dat bleek achteraf verkeerde 
zuinigheid. 

Een goed jaar 

2015 was in veel opzichten een bijzonder goed jaar, de ligplaatsen aan de Rotte zijn 
volledig bezet en aan de plassteigers zijn nog 4 plekjes over, vorig jaar om deze tijd 
waren dat er nog 22. Een betere bezetting van de haven is prima, maar het geeft ook 
meer druk op de organisatie, net zoals een betere bezetting van de werkbeurten. 

Zelf had ik me voor genomen om in ieder geval 1x per week op de haven te zijn, 
woensdagmiddag voor wie me even wil spreken. Nu woon ik op loopafstand van de 
haven en zeker de afgelopen maanden ben ik er zowat dagelijks geweest, voor mij is 
het verenigingsgevoel dan ook helemaal terug op de haven. 

Het is een aanrader, bent u in de gelegenheid, loop dan even langs, controleer dan 
gelijk of alles in orde is met uw vaartuig, dat kan heel veel ellende voorkomen. 
Laat uw gezicht even zien aan de havenmeester zodat de vereniging ook voor hem 
een vereniging van gezichten wordt en niet alleen van namen en steiger nummers. 



Werkbeurten 2016 

De werkbeurten starten weer in week 3 en we zijn voornemens om tijdens die 
werkbeurten de schuur van de Romeinen te slopen. Even hebben we gespeeld met 
de gedachte om er een bestemming aan te geven maar de bouwkundige toestand is 
te slecht. 

Als het gebouwtje uit de weg is, dan is het terrein ook beter toegankelijk om het met 
de tijd te kunnen ophogen. Over dat ophogen en het gedeeltelijk opnieuw 
aanbrengen van het hek moeten we nog gaan overleggen met de gemeente. 

Valt er dan niks te mopperen? 
Na enige navraag hebben we toch nog twee puntjes gevonden waarover we niet zo 
blij zijn. 

Het verenigingsterrein is geen opslag terrein voor allerhande zaken die u thuis niet 
kwijt kan.  

We hebben de afgelopen weken met het schilderen van de werkplaats ook rondom 
die werkplaats opgeruimd. Daarbij zijn een aantal masten met tuigage aangetroffen 
waarvan niemand wist van wie ze zijn. Op het laatste moment kwam een van de 
eigenaren op de proppen, de mast lag al klaar om af te voeren. 
Masten van zeilboten kunnen het beste gewoon bewaard worden bij de boot. 

Met het opruimen achter de kantine zijn er ook een aantal fietsen met het grofvuil 
meegegeven, dat waren vanzelfsprekend niet de fraaiste exemplaren. 
Neem uw fiets ook in de winter gewoon mee naar huis, het verenigingsterrein is ook 
geen fietsenstalling. 
— 

Ik eindig dit laatste verslagje van 2015 met u prettige feestdagen te wensen en hoop 
veel van u op de nieuwjaarsreceptie van 10 januari 2016 te treffen. 

Gerard den Burger


