
Watersportvereniging  “BURGHSLUIS” 
       

                  Secretariaat: Havenplateau 3, 4328 NT Burghsluis  

Mededelingen van het bestuur: 
 
Wim Berkhouwer 
Leo Sinke heeft besloten met zijn boot te verhuizen naar het Veerse Meer.  
Met zijn vertrek kwam dus ook een bestuursfunctie vrij.  
Wim Berkouwer is bereid gevonden de functie van Coordinator Zelfwerkzaamheid ad interim in te vullen tot de 
eerstvolgende ALV. 
 
Strategie voor de haven op lange termijn 
Op de laatste ALV heeft het bestuur aangegeven dat het een nieuwe lange termijn visie voor onze haven en 
vereniging wil ontwikkelen.  
Tijdens de ALV hebben enkele leden te kennen gegeven dat zij beschikbaar zijn voor een commissie “Lange 
Termijn Visie”.  
Het bestuur wil ook de leden die niet op de ALV waren de gelegenheid geven belangstelling te tonen om in een 
dergelijke commissie plaats te nemen.  
De commissie zal in de loop van dit jaar beginnen met zijn werk. Wij denken aan 5 leden.  
Graag aanmelden voor 29 februari 2016.  Inschrijfformulier 
 

Vaarwijzer 
Vaarwijzer is een website met informatie voor watersport en scheepvaart. 
Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan.  
In de Vaarwijzer Nieuwsbrief vindt u actueel nieuws, relevante berichten en leuke aanbiedingen.  
De nieuwsbrief kunt u ook compleet online lezen. 
Mocht u geïntereseerd zijn  dan kunt u zich op deze website abonneren voor de nieuwsbrief 
Vaarwijzer nieuwsbrief 

 
 
Algemene ledenvergaderingen 2016 
 
De algemene ledenvergaderingen voor 2016 zijn als volgt gepland.  
 
Noteer dit in uw agenda! 
Voorjaars ALV: vrijdag 15 april 2016, om 20.00 uur 
Najaars ALV: vrijdag 14 oktober, om 20.00 uur 

 
 

 Jaargang 2016                                          30 januari 

https://docs.google.com/forms/d/1aJZ35Vt8qAJd7sjWJJSFKsEscbtHYd-z5_gSB4EeaSs/viewform
http://www.vaarwinkel.nl/shop/newsletter.asp


 

Doorvaart Oliegeultje  

 
Volgens de laatste berichten gaat de toegangsbeperking van het Oliegeultje verdwijnen.  
 
Dit staat in het rapport van juni 2015:  
 
Beperking toegankelijkheid in de Deltawateren 
Toegangsbeperkingsbesluiten voor de Natura 2000-gebieden, in de  
Deltawateren ex art. 20  
Natuurbeschermingswet 1998. 
 
De planning is als volgt: 

Begin 2016 

- Vaststelling Nota van Antwoord en beheerplan door bevoegde gezagen en publicatie besluit 
- Documenten ter inzage- Beroepsprocedure (zes weken) 
- Publicatie toegangsbeperkingsbesluiten 
- Start uitvoering Rijkswaterstaat 

Het is de bedoeling dat het nieuwe toegankelijkheidsbesluit vóór het vaarseizoen in werking treedt.  
Meer informatie is te vinden in de volgende rapporten: 

Toegangbeperkingsbesluiten_tcm318-36636 

Samenvatting_ow-beheerplan_Deltawateren 

Nieuwsbrief Deltawateren november2015 

Volgens de oude regeling is vanaf 2 oktober 2015 het oliegeultje weer bevaarbaar.  
Wij hopen dat het na 1 april open zal blijven.  
In voorbereiding daarop heeft het bestuur een “vaarwijzer”gemaakt voor de Oliegeul.  
 
U kunt de doorvaartroute vinden op het tabblad: Omgeving  op de website van de vereniging. 

 

Kortingspas restaurant “Het Oliegeultje” 
U kunt u pasje ophalen op het havenkantoor. 
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. 
 

Mededelingen van de evenementencommissie: 
 
De agenda van 2016 
 
30-04-2016  Opening van het seizoen met  soep en broodjes in de tent. (datum nog niet bekend) 

07-05-2016    De BBQ op het petanqueveld en ruilbeurs. 

28/29 mei      Openingstocht. Er wordt nog overlegd waarheen we varen. 

25-06-2016   Regatta en Spaanse avond op het  petanqueveld.  
   Het is de bedoeling dat iedereen iets van tapas of iets dergelijks meeneemt en dat is voor  
   algeheel gebruik. 

17-09-2016     Mosselavond in het Geultje. 

15-10-2016         Captains dinner + afsluiting seizoen. Dit wederom in de tent  

 
Verder zijn er nog een fietstocht en een jeu de boule wedstrijd in de planning. (data nog niet bekend) 
 

http://www.burghsluis.nl/bestanden/01.%20Toegangbeperkingsbesluiten_tcm318-366306.pdf
http://www.burghsluis.nl/bestanden/Nieuwsbrief%20Deltawateren%20november%202015%20(1).pdf
http://www.burghsluis.nl/bestanden/Samenvatting_ow-beheerplan_Deltawateren%20(1).pdf
http://mobiel.burghsluis.nl/links-jachthaven-burghsluis.html


 

Havenzaken 
 
Sinds enige tijd wordt het elektra verbruik elk kwartaal opgenomen door 
de havenmeesters.  

Op basis van het hoge verbruik bij een paar boten in de winter  
komen we tot de conclusie, dat er elektra kacheltjes gedurende de hele 
winter in gebruik zijn. 

Dit is vanwege de veiligheid niet toegestaan. 

Dank voor het in acht nemen van dit voorschrift. 
 
 

 
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. 


