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Deze nieuwsbrief is vooral gevuld met berichten die samenhangen met de 
activiteitenkalender van de vereniging. We stippen de activiteiten die voor de 

zomervakantie staan gepland nog even aan. Verder ook graag jullie aandacht voor 
een herhaalde oproep van onze evenementencommissie. Zij zijn op zoek naar leden 
die een muziekinstrument bespelen of graag zingen.  

U kunt zich aanmelden bij Maarten Steinman mwstein@planet.nl 

  

De haven in de winter. 
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Algemene Ledenvergadering 

De datum van de eerstvolgende 

Algemene ledenvergadering is bekend. 
Noteer dinsdag 21 juni vast in de agenda. 
Vanaf 19.45 uur ben je welkom in 

Dorpshuis De Schutse in Burgh-
Haamstede. Na afloop is er tijd voor een 
drankje en uiteraard ontbreekt de 

traditionele bitterbal niet. De 
conceptnotulen van de laatste ALV zijn 

terug te vinden in het besloten 
ledenportaal. 

  

Handleiding inloggen/inschrijven 

 

  

 

I.v.m. de catering en de indeling van de zaal vraagt het bestuur leden zich aan en af 

te melden via de website en niet via de mail. 
activiteitenkalender 
 

Het bestuur is nog steeds dringend op zoek naar een lid die tweemaal per jaar het 
verslag van de ALV wil maken. Vind je het leuk om heldere teksten te schrijven en 
kun je goed hoofd- van bijzaken onderscheiden? Het kost je slechts twee dagen per 

jaar en je helpt er het bestuur enorm mee. Leden die zich vrijwillig inzetten voor de 
vereniging ontvangen jaarlijks een blijk van waardering van het bestuur. 
Aanmelden kan bij secretaris@wsvburghsluis.nl 

Clubtocht Brouwershaven 20-22 mei 

 

Na twee jaar corona en bijbehorende lock-
downs kan het weer, gezamenlijk varen 
naar een mooie bestemming, ofwel een 

clubtocht. De evenementencommissie 
werkt achter de schermen hard aan het 
programma. De bestemming dit jaar is 

het Schouwse stadje Brouwershaven aan 
de Grevelingen. Deelnemers kunnen zelf 
bepalen op welk moment ze vertrekken 

c.q. aankomen. De steigerborrel en een 
gezamenlijk diner zijn vaste 
programmaonderdelen maar wie weet wat 

de organisatie nog meer in petto heeft. 
Schippers van zeil- en motorboten: meld 
je aan via de website 

 

  

https://www.wsvburghsluis.nl/algemene-ledenvergadering
https://www.wsvburghsluis.nl/bestanden/inloggen-website-18220.pdf?cd=i
https://www.wsvburghsluis.nl/homepage
mailto:secretaris@wsvburghsluis.nl
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Video clubtocht 

   

 

  

 

Viswedstrijd 28 mei 

 

  
 

 

Ook de jaarlijkse viswedstrijd ontbreekt 
natuurlijk niet in het 

evenementenprogramma. Wie vangt de 
grootste en/of de meeste vis? 

Meer informatie over de viswedstrijd volgt 

op een later moment. 

 

  

 

Roggeplaat Regatta 11 juni Roggenplaat regatta 

Wegens doorslaand succes van de eerste editie wordt ook dit jaar weer de 
Roggeplaat Regatta georganiseerd. De zeilprestaties kunnen na terugkeer in de 
haven nog worden opgewaardeerd met punten uit de Pubquiz. Tijdens de 

aansluitende bbq kunnen sterke verhalen worden gedeeld of protesten worden 
besproken. 

Aanmelden kan tot 1 juni a.s. 
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https://www.wsvburghsluis.nl/homepage
https://youtu.be/OVuqlJz0GNk
https://www.wsvburghsluis.nl/homepage


 

  

Reanimatie- en AED-training 25 juni 

 

  
 

Om de veiligheid van de haven te 

vergroten is tijdens de laatste ALV 
besloten meer AED’s verspreid over het 
haventerrein op te hangen. De 

evenementencommissie organiseert 
daarom voor aanvang van de 
zomervakantie in nauwe samenwerking 

met het bestuur een basiscursus 
reanimatie. Daarin komt ook de werking 

en toepassing van de AED aan de orde. 
De cursus wordt verzorgd door ambulance 
verpleegkundigen uit de Veiligheidsregio 

Rotterdam Rijnmond (Maasstad BHV). Het 
is een praktische en interactieve training. 

Aanmelden kan tot 22 

juni activiteitenkalender 

 

  

 

WSV Burghsluis 

Havenplateau 3 
4328 NT Burgh-Haamstede 
Tel: 0111-653114 

Mail verstuurd via e-Captain 

 

  
 

https://www.maasstadbhv.nl/reanimatie-en-aed-opleidingen
https://www.wsvburghsluis.nl/homepage
https://www.e-captain.nl/

