
Watersportvereniging  “BURGHSLUIS” 
       

                  Secretariaat: Havenplateau 3, 4328 NT Burghsluis  

Uitnodiging deelname Wervingscommissie: 

Op de ALV van 2 november j.l. is o.a gesproken over de werving van bestuursleden en dat die meer aandacht behoeft.  

Vastgesteld werd dat de verantwoordelijkheid voor continuïteit in het bestuur niet alleen bij het zittend bestuur ligt maar 

dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van ons allen. 

Het bestuur heeft een Wervingscommissie voorgesteld van maximaal 3 leden die zich 

gaan inzetten om het wervingsproces te verbeteren. Het bestuur zoekt leden die zich  

hiervoor willen inzetten, die de benodigde “diplomatieke” inslag hebben, de vereniging 

goed kennen, in staat zijn discreet te werken en als team goed kunnen samenwerken. 

Wij nodigen u graag uit zich te melden. Wij verzoeken u dit schriftelijk te doen, ook  

degene(n) die een mogelijke belangstelling al eerder mondeling hebben aangegeven.   

U kunt dit doen via een mail aan de secretaris: 

secretaris@wsvburghsluis.nl.   

Vastleggen en controleren boot tijdens winterseizoen 

Wij willen de leden die hun boot tijdens de winter in de haven laten liggen verzoeken hun boot gedegen 

te verzekeren aan het steiger waardoor stormschade kan worden voorkomen.  

Tevens vragen wij u uw boot tijdens het wintereizoen zelf te controleren om er zeker van te zijn dat alles 

in orde blijft.  

In het winterseizoen lopen de havenmeesters wel elke dag een rondje, maar dat ontslaat u niet van de 

verantwoordelijkheid van de zorg voor uw boot. 

 

Aanpassing reglementen 

Op de laatste ALV zijn aanpassingen van het havenreglement t.a.v. de melding van afwezigheid van leden en tijdelijke ver-

huur van ligplaatsen aan passanten vastgesteld. Het betreft wijzigingen in artikelen 17 en 18.  

Tevens is een nieuw Vuurtorentjereglement vastgesteld om tegemoet te komen aan het nieuwe gebruik van het torentje na 

de renovatie en herinrichting. De aangepaste reglementen vindt u op de website. 

Aanpassing tarieven toeristenbelasting 

Voor 2019 heeft de gemeente de toeristenbelasting aanzienlijk verhoogd. Het nieuwe tarief wordt voor passanten (die niet 

op Schouwen-Duiveland woonachtig zijn) € 1,40 per persoon per nacht. De geplande afschaffing van de forfaitaire toeristen-

belasting wordt een jaar uitgesteld, dus voor leden (die niet woonachtig zijn op Schouwen-Duiveland) bedraagt deze belas-

ting voor vaartuigen met een lengte van: 

4-7 meter € 45,28; 7-9 meter € 69,89; 9-12 meter € 68,07 en > 12 meter € 104,12. 

 Jaargang 2018                                         1 december 



 

Nieuwjaarsreceptie 
zaterdag 5 januari 2019, 16.00 uur 

 

 

Wij nodigen alle leden uit het nieuwe jaar feestelijk te beginnen op de  

nieuwjaarsreceptie die op zaterdag 5 januari 2019 zal plaatsvinden in het Oliegeultje.  

 

Aanvangstijd is 16.00 uur.  

 

Wij wensen u een warme winter toe! 

Het bestuur WSV Burghsluis 


