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Hopelijk bereikt deze nieuwsbrief je in goede gezondheid. Hoewel de tijden waarin we leven nogal
uitzonderlijk zijn is dit grotendeels een hele gewone nieuwsbrief, ook wel eens fijn. Er zijn geen
instructies nodig over maximum aantal personen aan boord, wel of niet aan boord mogen blijven slapen,
gebruik van sanitaire ruimtes, wel of niet dubbelliggen en ga zo maar door. Wel heeft de zojuist
aangekondigde gedeeltelijk lockdown gevolgen voor de zelfwerkzaamheid. Deze wordt tot nader order
per direct opgeschort. Coordinator zelfwerkzaamheid René Kasteleijn neemt binnenkort contact op met
de mensen die de komende weken staan ingepland.

Deze nieuwsbrief gaat verder over o.a. het winterklaar maken van de boot, een terugblik op de ALV, het
verwijderen van de fietsen in de fietsenstalling en zelfs een doorkijkje naar een leuke nieuwe activiteit in
2021. Verder vragen we je aandacht voor de mogelijkheden van het ledenportaal.

Berichten van de havenmeesters
Het winterseizoen staat voor de deur. Het dringende
verzoek aan alle booteigenaren om de niet
noodzakelijke zeilen, zoals rolfokken, grootzeilen,
lazyjacks etc. te verwijderen. Daarnaast is het
handig om een extra meerlijn op een toegankelijke
plaats aan boord achter te laten.

Wil je je boot in de winter op een andere plaats in
de haven leggen? Neem contact op met de
havenmeesters. Zij inventariseren de wensen en
wijzen winterplaatsen toe.

De fietsenstalling onder het grote terras moet voor
de winterperiode helemaal leeg zijn gemaakt.
In verband met hoogwaterstand kan het gebeuren
dat de fietsenstalling deels onder water komt te
staan.
Daarom aan iedereen die zijn fietsen daar stalt het
verzoek deze uiterlijk 1 november te verwijderen.

En dan ook graag aandacht voor brandgevaar dat
kan ontstaan als er met niet geschikte elektrische
kachels bij afwezigheid van eigenaar boten worden
verwarmd. Elektrische ventilatorkachels zijn echt
verboden. Heeft u vragen hierover? Neem contact
met de havencommissaris over wat wel mogelijk is.

Terugblik ALV
Wat een enorme opkomst bij de ALV in Dorpshuis
De Schutse op vrijdag 28 augustus. Zo'n 65 leden
met partners waren naar Burgh-Haamstede
gekomen. Belangrijke punten waren de
bestuurswisseling en de jaarrekening. Er is met
mooie speeches afscheid genomen van
penningmeester Willem Vogt. Havencommissaris
Leen Verloo is ook afgetreden maar was wegens
vakantie niet aanwezig. We hopen in 2021 stil te
staan bij zijn inzet voor de vereniging. Roland
Krijger volgt Leen op in de functie van
havencommissaris. Dirk Jongejan is door het
bestuur voorgedragen voor de functie van
penningmeester. René Kasteleijn gaat vanaf nu de
zelfwerkzaamheidswerkzaamheden coördineren.

We hebben er een erelid bij!
Wim Berkouwer werd tijdens de vergadering verrast
door de voorzitter met een mooie toespraak en de
mededeling dat het bestuur hem vanwege zijn
jarenlange inspanningen voor de herinrichting van
de haven voor het erelidmaatschap wil voordragen.
De aanwezige leden stemden massaal in met het
voorstel.

Wist je dat je zelf je gegevens kunt wijzigen in ons
ledenbeheersysteem e-Captain? Dus ben je
verhuisd of heb je een andere boot? Log in via de
website, ga naar het besloten ledenportaal via
inloggen rechtsboven en wijzig je gegevens.
Inloggegevens vergeten? Je kunt via dezelfde
pagina een nieuw wachtwoord aanvragen.
Helaas is de website nog niet voor iedereen even
duidelijk en zijn er ook problemen bij het inloggen.
Hier kunt u de handleidingen vinden om in te
loggen en het gebruik van de website:

Handleiding inloggen
Handleiding website

De WSV Burghsluis Roggenplaatregatta...een
nieuwe traditie?
Op een nog nader te bepalen zaterdag in juni 2021
gaat Willem van Veen van de
evenementencommissie samen met bootbuurman
Chris Bergholtz de Roggenplaatregatta organiseren.
Een leuke dag waar alle zeilers aan mee kunnen
doen ongeacht niveau en ervaring. Het wordt een
wedstrijd die gaat om zeilkunst, tactiek,
zeemanschap, durf en intelligentie. Er wordt
gewerkt aan de uitwerking van de details. Begin
2021 maakt de evenementencommissie de exacte
datum bekend. Houd de website en de
nieuwsbrieven in de gaten!

Heb je creatieve en sportieve ideeën voor
activiteiten die bij de watersport passen?
Ben je een kei in organiseren en vind je het leuk om
met andere leden de vereniging te helpen? Dan is
de evenementencommissie op zoek naar jou! Het
kost je slechts een beperkt aantal uren op
jaarbasis, je leert veel andere leden kennen en je
wordt lid van de gezelligste commissie van de
vereniging. Neem voor meer informatie contact op
met Peter van den Berg.
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