
Watersportvereniging  “BURGHSLUIS” 
       

                  Secretariaat: Havenplateau 3, 4328 NT Burghsluis  

Mededelingen van het bestuur: 
 
Van de havencommissaris:  Wil iedereen zijn boot/bootje goed afmeren en hiervoor goede lijnen gebruiken.  
Dit voorkomt voor de havenmeesters namelijk een hoop extra werk, zeker in het winterseizoen. 
 
Dwingend verzoek van onze havenmeesters aan alle leden, om de clubvlag zichtbaar te voeren. 
Ook dit scheelt de havenmeesters veel werk. Op deze manier is het bij binnenkomst van de boot direct zichtbaar 
of het een lid of een passant betreft, en je mag natuurlijk best trots zijn op je vereniging. 

Zelfwerkzaamheid: Zoals beschreven in art. 6 van het havenreglement is de zelfwerkzaamheid van de  
leden-ligplaatshouders essentieel voor onze vereniging. Zowel uit financieel - als verenigingsmotivatie oogpunt  
is het van belang dat leden-ligplaatshouders verplicht zijn om minstens één dag per 
jaar werkzaamheden voor de vereniging te verrichten.  
Deze werkzaamheden, die door de coördinatorzelfwerkzaamheid in samenwerking 
met de dienstdoende havenmeester worden bepaald, sparen niet alleen betaald werk 
van derden uit, maar zijn mede essentieel om de huidige financiële randvoorwaarden 
voor onze haven.  
Mochten deze randvoorwaarden veranderen omdat leden in gebreke blijven, heeft dat 
directe gevolgen voor de hoogte van de liggelden. 
In principe vinden zelfwerkzaamheden plaats op zaterdagen in het voor- en naseizoen. 
Bij uitzondering kan, in overleg met de coördinatorzelfwerkzaamheid, een  
lid-ligplaatshouder verzoeken om op een doordeweekse dag zelfwerkzaamheid  
te verrichten. 
Voor het najaar 2015 en volgende jaren zal weer gewerkt gaan worden met een indelingslijst die in een vroeg 
stadium per email naar de leden-ligplaatshouders zal worden verstuurd. Tegelijkertijd zal de lijst ook op onze 
website te vinden zijn. Bij uitzondering zal de lijst per post naar die leden-ligplaatshouders gestuurd worden,  
die niet per email bereikbaar zijn. Als de datum waarop men is ingedeeld niet mogelijk is, kan een lid-
ligplaatshouder binnen zes weken reageren naar de coördinatorzelfwerkzaamheid en moet dan twee alternatie-
ve datums van de betreffende zelfwerkzaamheidskalender opgeven. De coördinatorzelfwerkzaamheid stelt de 
definitieve indelingslijst samen, die daarna ruimschoots op tijd per email (of waar nodig per post) en via onze 
website bekend zal worden gemaakt. Ook zal er een gedrukt exemplaar in het havenkantoor aanwezig zijn. 
Indien een lid-ligplaatshouder zonder tijdige opgave van geldige, door het bestuur te accepteren, reden  
verstek laat gaan voor het uitvoeren van zijn/haar zelfwerkzaamheid op de definitieve datum, zal het bestuur 
dat lid-ligplaatshouder een bedrag van € 250,- in rekening brengen. 
In overleg met de coördinatorzelfwerkzaamheid mag een lid-ligplaatshouder een geschikte vervanger sturen. 
Leden-ligplaatshouders van 70 jaar of ouder en bestuur- en commissieleden zijn vrijgesteld van bovengenoemde 
verplichting tot zelfwerkzaamheid.    

 Jaargang 2015                                               15 mei 



 

Kortingspas Oliegeultje 

Wilt u, als u een consumptie wilt nuttigen bij het Oliegeultje, gelijk bij de bestelling  

aangeven dat u lid bent of uw pasje tonen. 

Achteraf kan de korting niet meer gegeven worden vanwege administratieve redenen. 

 

Van de Penningmeester: Willen de leden, die van de penningmeester een aanmaning voor het liggeld gekregen 

hebben, deze binnen 2 weken overmaken. 

 

Nog even ter herhaling: 

Regels inzake het betalen van WTB (water toeristen belasting). Naar aanleiding van een vraag door een lid van 

onze vereniging, is er aandacht besteed aan de precieze regelgeving, inzake het wel of niet betalen van WTB.  

Helaas zijn de regels ongunstig voor leden met een 2e woning op Schouwen Duiveland.  

Naast de belasting welke zij verschuldigd in samenhang met hun 2e woning, dient men tevens de reguliere WTB te 

betalen.  

Naar aanleiding van deze spelregels, zal de penningmeester enige aanvullende facturen versturen.  

 

Mededelingen van de evenementencommissie:  
 

De voorbereidingen van het “Het Lustrumfeest” zijn in volle gang,  we zoeken nog wel enthousiaste leden die mee 
willen helpen met de opbouw van het evenement of voor nachtelijk toezicht, graag opgeven bij de havenmeesters. 

U kunt zich inschrijven voor het lustrumfeest via inschrijfformulier 35 jaar WSV Burghsluis.  
U kunt inschrijven tot 21 juni. Voor de leden en hun partner wordt de maaltijd verzorgd. 
Als lid mag u samen met u partner maximaal 2 introducé s meenemen. 
Voor hen is de maaltijd voor eigen rekening. 
 

Let op: 

Op 1 juli moet de parkeerplaats van de haven  
volledig autovrij zijn voor het evenement, houdt 
hier rekening mee als u vroeg op vakantie gaat,   
anders moet uw auto weggesleept worden. 

 

Clubtocht naar Tholen 
 
De Clubtocht gaat dit jaar naar Tholen en wel  
van 13 t/m 14 juni. 

10.00 uur Palaver 
11.00 uur gezamenlijk vertrek 
 
Uiteraard hopen we hier weer een gezellig weekend 
van te maken. 

 
U kunt zich inschrijven via inschrijfformulier boottocht Tholen of bij de havenmeesters. 
U kunt inschrijven tot 10 juni. 

https://docs.google.com/forms/d/12EW3OJZFdC8C_7WPQbIr_pzOTBEgPxJO2fQ5erq-EtI/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Mlb6VMf5MLEiRE0EWR2apv3_GGZEPnF3iNlat-9RDyQ/viewform


Mededelingen van de redactiecommissie:  
 

De Torenmeermin: 
U kunt de zomeruitgave van de nieuwe torenmeermin ophalen in het havenkantoor. 
 
Deze zomeruitgave is namelijk niet alleen een uitgave voor de vereniging maar ook voor 
de vele passanten die in onze haven afmeren. 
 
Kopy voor de nieuwe winteruitgave kunt inleveren op: redactie@wsvburghsluis.nl.  

 
 

De website: 

U heeft al een voorproefje kunnen zien van de WSV website op onze laatste ALV vergadering,  
De website is nu actief, u kunt de website vinden op www.burghsluis.nl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dutch Quarter ton cup 2015 

 

Misschien hebt u het vernomen, maar er is een revival gaande van de jong bejaarde  

1/4 tonners in Nederland. 

Als er 1/4 tonners bij uw vereniging liggen hebben de eigenaren wellicht interesse. 

 

Meer informatie (in het Nederlands) over de revival van de 1/4 tonners en de  

Dutch Quarter Ton Cup 2015 is te vinden op www.kwarttonzeilers.nl 

 

Op www.facebook.com/kwarttonzeilers is (in het Engels) informatie te vinden over de ge-

schiedenis 

 

Verzoek om reactie(s) 

Als u nog vragen, commentaar of suggesties heeft, laat ons dit weten.  

U krijgt antwoord van ons en wij bouwen graag verder met u aan onze vereniging.  

Het Bestuur. 

http://www.burghsluis.nl/index.html
http://www.kwarttonzeilers.nl/
http://www.facebook.com/kwarttonzeilers

