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Van de Redactie
Het was deze keer een puzzel om alle artikelen in het
clubblad op te nemen. Met een beetje aanpassen is het
toch weer gelukt.
Wanneer jullie een artikel hebben voor het volgende
clubblad dan graag voor
15 oktober inleveren
. Foto's
met bijschrift mag ook. ( stuur wel de foto's in de orginele resolutie)
Gebeurde er nog wat in de club??
Ja natuurlijk. De jachthaven was behoorlijk leeg van de
zomer. Dat betekend gelukkig dat we aan het varen
waren. In verschillende jachthavens hoorde ik dat er
nauwelijks gevaren werd. Waarom ???
Hebben jullie gemerkt dat het clubhuis erg schoon was
de laatste tijd!!!!! Nou Hennie de Kok is dan bezig
geweest.
Petje af voor haar inspanning, een bedanktje is zeker
op z'n plaats.
( ik vind wel dat ze een beetje streng is .......)
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Van de Bestuurstafel

Woordje van de voorzitter.
Beste watersporters

Watersportseizoen
Nadat we onze zeer geslaagde pinksterclubtocht van 2008 tijdens de fantastische Barbecue nog eens de revue
lieten passeren dacht ik even……….. het seizoen zit er alweer bijna op………...
De zomer heeft ons misschien niet echt gebracht wat we hadden gehoopt. Er was veel regen, flinke wind en weinig
zon, maar ook extreme mooie dagen.
Maar het verenigingsleven draait door. We hebben bestuurlijk nog al wat voor te bereiden en ook de Brandersfeesten staan weer voor de deur.
Naast al de normale activiteiten zijn er ook weer diverse gezellige avonden gepland.
De opkomst bij de Barbecue was overweldigend en ik hoop dat de gezellige avonden ook zo’n opkomst mogen verwachten. De clubhuis commissie is er klaar voor en het leuke aan de avonden is dat het watersport seizoen eigenlijk
gewoon het hele jaar doorloopt. Hebben we s’ zomers onze trips met de boten en de mogelijkheid om bij terug keer
in de haven even bij te praten in ons drijvende clubhuis. s ’Winters hebben we overdag de stamtafel, de werkbeurten, de gezellige avonden. We zien elkaar ook op de vlotten bij het onderhouden van onze boten.
Werkgroep
Het antwoord van de enquête ligt klaar voor verzending aan de leden.
De werkgroep is bijna klaar met het opzetten van een eindrapportage betreffende een grotere samenwerking of
fusie met de Jachtclub Schiedam.
Voorbereid wordt een infoavond waar het eindrapport aan de leden kan worden overhandigd zodat zij met de beschikbare info een goede inschatting kunnen maken over het geven van hun stem op de komende bijzondere
algemene ledenvergadering. Van dit alles ontvangt u natuurlijk vroegtijdig informatie en uitnodiging.
Bestuur
Aangezien door het vacante werkzaamhedencommissariaat het bestuur thans uit 6 leden bestaat, dient volgens
artikel 11, lid 1 van de statuten het aantal bestuursleden van 6 naar 5 te worden teruggebracht, teneinde een
oneven aantal bestuursleden te krijgen. Besloten wordt de clubhuiscommissaris tijdelijk buiten het bestuur te parkeren. Bert van Rossum zal overigens de bestuursvergaderingen bijwonen, maar zich formeel van stemming bij bestuursbesluiten onthouden, tenzij het om clubhuiszaken gaat. In die situatie zal een ander bestuurslid zich van stemming dienen te onthouden.
Met Groet
Rene
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De Biesbosch
In het blad "WaterRijk"van de provincie ZuidHolland staat een artikel over de Biesbosch. Je kan je gratis op dit blad
abonneren door een kaartje te sturen aan Provincie Zuid Holland afdelig Water, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag
of door aanmelding via de web site www.zuid-holland.nl onder de rubriek "Water".
Een korte samenvatting uit dit artikel.
De Biesbosch blijft geschiedenis maken. Uit de geschiedenis boekjes leerden we dat er in 1421 een noord-westerstorm zorgde voor de overstroming. De "Sint- Elisabethdvloed. De Grote of Zuid-Hollandse Waard, een welvarend
gebied van 45.000 ha werd door de vloed verzwolgen.
Rijkswaterstaat is nu bezig het gebied aan te passen, er zijn in de wereld niet zoveel zoetwater-getijden gebieden,
dus daar moeten we zuinig op zijn. Veranderingen was hier duizenden jaren lang een constante factor. Altijd maar
weer de eb - en de vloed( 6 uur af en 6 uur opkomend zoetwater. En toch heeft de zoute zee er alles mee te
maken. Op de plaats waar de rivieren Maas en Rijn de Noordzee instromen, veroorzaakt de vloed een stuwing die
het rivierwater terugduwt.
De waterlopen hebben meestal poëtischer namen, Zoetemelkskil, "De ruigten Bezuiden den Peerenboom"
enz. In de Mariapolder is nadat de boer daar in de jaren '90 stopte door Staatsboschbeheer een proef genomen met
het onderwater zetten van de polder.Op dit moment is in andere gebieden zoals Bezuiden den Peerenboom eenzelfde proces gaande, echter op een veel grotere schaal Om het werk niet extra te bemoeilijken is het waterpeil
kunstmatig omlaag gebracht. Straks , als de dijken langs de Noordwaard worden doorgestoken, zal het water hier
van twee kanten binnenstromen . Vanaf de Beneden Merwede en vanuit het Gat van de Hengst.De Biesbosch blijft
een zeer toegankelijk natuurgebied, zeker voor de watersporters
Het is de bedoeling dat de Biesbosch vanaf 2015 een omvangrijke bijdrage levert aan het bufferen en het opvangen
van overtollig rivierwater. Een spannend proces van erosie en sedimentatie, van voortdurende veranderingen ligt in
het verschiet.
Na lang beraad werd door de regering besloten de rivieren meer ruimte te geven, de Biesbosch bracht een tweevoudige uitkomst. De natuur meer vrij spel geven en het rivierwater meer uitweg geven, wat betekend de getijdenslag weer veel meer zijn gang laten gaan. Ook het "Kierbesluit" heeft zijn invloed op het terug brengen van het
eeuwige waterritme.
Door het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen komt er weer wat zout water binnen, waardoor na de sluis
een gebied van brak water ontstaat. De vissen als zalm en sneep zullen in dit overgangsgebied wennen aan zoet
water, zodat ze de ruimte krijgen om in zoet water te 'paaien'
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Van de bestuurstafel
Bestuurszorgen. Sinds de voorjaarsvergadering 2008 opereert het bestuur zonder werkzaamhedencommissaris.
Lastig, want zodoende blijft er een aantal klussen op de plank liggen, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van meer
draagvermogen in het vlot naast het dok. Ook de hoognodige renovatie van de toiletten met aansluiting op de riolering kan niet aangepakt worden. En wat te denken van de poepslurper, die de vereniging wettelijk per 1-1-2009
dient te hebben geïnstalleerd. Kortom, de vereniging zit te springen om een nieuwe werkzaamhedencommissaris.
Lukt dat niet dan kan het gebeuren dat het bestuur uiteindelijk genoodzaakt wordt de werkzaamheden aan derden
te moeten uitbesteden. En daar hangt een prijskaart, incl BTW, aan.
Een ander vervelend gevolg van het vacante werkzaamhedencommissariaat is dat volgens artikel 11 van de statuten het aantal bestuursleden van 6 naar 5 dient te worden teruggebracht, teneinde een oneven aantal bestuursleden te krijgen. Besloten is de clubhuiscommissaris tijdelijk buiten het bestuur te parkeren. Bert van Rossum zal overigens de bestuursvergaderingen bijwonen, maar zich formeel van stemming bij bestuursbesluiten onthouden, tenzij
het om clubhuiszaken gaat. In die situatie zal een ander bestuurslid zich van stemming dienen te onthouden.
Vol is vol. Er is een bord boven de vuilniscontainer geplaatst dat aangeeft dat bij een volle container de leden/passanten hun afval niet naast de container dienen te plaatsen. Dat afval moet dan óf mee naar huis óf aan boord
blijven in afwachting van een minder volle container.
Schoonschip fietsenvlot. De fietsenstalling op het vlot naast de ingang toonde de afgelopen jaren meer en meer
een allegaartje aan oude verroeste fietsen met lekke of poreuze banden. Hoogste tijd om hier de bezem door te
halen en het vlot van deze last te ontdoen.
Rookvrij clubhuis. Door het rookverbod per 1-7-2008 zijn alle asbakken uit het clubhuis verwijderd. Een sticker
Rookverbod op de ingangsdeur helpt vergeetachtige leden hungeheugen op te frissen. Het bestuur gaat er van uit
dat de leden aangaande dit verbod hun verantwoordelijkheid kennen en nemen. Roken in het clubhuis is echt voorbij. Laten we ons daaraan dan ook houden.
Spuihavenberaad. Naar aanleiding van het Spuihavenberaad van mei 2008 is door de betrokken verenigingen een
brief naar de gemeente Schiedam gestuurd, waarin aandacht wordt gevraagd voor een aantal zaken dat eerder met
de betrokken wethouder Siljee is besproken. In de brief zijn de voor onze vereniging belangrijke zaken als volgt verwoord:
Een copie van de tekst wordt in het clubhuis opgehangen
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Het nieuwe Vissen
Vaar je in een kanaal of lang de kant van een vaarwater, dan zitten de vissers dikwijls verdekt opgesteld. Hun
zwarte hengels van soms wel 8 meter lang zijn bijna niet te zien en hun dobbers liggen soms aan de andere kant
van het veel belovende viswater.
Boze vissers is dan het resultaat, “Zie je niet dat ik mijn hengel heb uitgegooid KLOJO”. Krijg je dan voor je oren.
Maar er is een oplossing, de vissers kunnen nu een mini opblaasbare visboot aanschaffen. Ze zitten daarin als in
een sardineblik. Het lijkt net een opgepompte binnenband van een tractor.
De visser zit erin met licht opgetrokken benen, de verdere uitrusting is van groot belang.
De uitrusting bestaat uit:
-een
-een
-een
-een

korte werphengel
Fish-Finder(met plotter)
elektrisch aan gedreven buitenboordmotor
box met allerhande visuitrusting

Wanneer hij ( een zij heb ik nog niet gezien) zijn aas op de goede plaats laat zakken, dan hoeft hij de vis alleen nog
maar binnen te halen. Op het scherm ziet hij trouwens ook of het aas voor een kleine of grote vis wordt gehouden.
En zo zoekt hij het gehele viswater af.
Veronderstel dat hij een snoek van enig formaat aan de lijn krijgt dan wordt het een heel onhandig gevecht in zo’n
klein visbootje. En zo’n snoek heeft een grote bek en scherpe tanden. Ligt die wildebras op je schoot en elke verkeerde beweging is er één teveel. Wanneer je een beetje ongelukkig ben dan is zomaar je waterpistooltje verdwenen. Nou ja een snoek in de pan is toch veel waard.
Een vreemde sport.

Vrijheidsbos
Wat betekend vrijheid voor mij
Wat betekend vrijheid
Zo maar langs het Brielse Meer, op de zuidelijke oever en even 400 meter oostelijk van de Zwanenkreek ligt een
jong aangepland bos. Uit een initiatief van de basisscholen in Den Brielle is het idee ontstaan van een vrijheidsbos.
Sinds 200 is met daar aan bezig. De schooljeugd helpt bij het onderhoud van het terrein.
Er staan zo’n 500 bomen , met tussen de paden bordjes met gedichten en dagboek fragmenten.
Doel van dit Vrijheidsbos is:
Bezinning op vrijheid en gebrek aan vrijheid levend te houden voor de generatie jongeren die de
oorlog in eigen land alleen kennen van verhalen.
Wens
Laten we hopen dat onze kinderen hun denken en invoelingsvermogen verder mag wortelen in respect en betrokkenheid op anderen die het aan vrijheid ontbreken.
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Niet zomaar een Barbecue
De barbecue en terugblik op de Pinkstertocht
(dit was het volledige thema)
Het werd georganiseerd door de clubhuiscommissie. In deze commissie zitten Willem en Linda, Wilco en Natasja,
Bert en Jenny, Henny en Randi.
Bert en Jenny waren er niet bij omdat zij een andere afspraak hadden. Ze hebben natuurlijk wel meegedaan met de
voorbesprekingen.
Wilco heeft samen met Natasja de sauzen (bijna alles eigen recept) en salades gemaakt.
De salades waren zo lekker dat dat ze het te lekker dat alle salades zijn opgegaan.
Willem en Linda hebben gezorgd voor het vlees, de bbq’s en het brood.
Henny met Wilco hebben staan bakken dat het een lieve lust was. Met René (de voorzitter) is gezorgd dat er een
leuke DVD beschikbaar was voor iedereen.
Met veel plezier hebben ze dit gedaan, maar er gaat toch wel een hoop tijd in zitten.
Randi heeft de administratieve kant afgehandeld. Kortom een goede samenwerking.
Wat ook het vermelden waard is, is dat er veel hulp op de dag zelf was. Bij het opbouwen en afbreken hielpen veel
mensen als vanzelfsprekend mee en dan zie je dat het een hechte club is.
Er zijn veel reacties gekomen van mensen die een ontzettende leuke dag hebben gehad dus de clubhuiscommissie
kan niet anders dan tevreden terugblikken.
Uit naam van alle Barbecue'er

BEDANKT VOOR DE GEWELDIGE DAG

Redactie clubblad

We waren allemaal benieuwd naar de DVD beelden. Het clubhuis
stroomde vol met de 67 leden die ingeschreven hadden op het gecombineerde Barbecu feest.

Het was warm en de BBQ was nog niet klaar, maar een blik op de beelden van de clubtocht van 2008 waren zeer de moeite waaed.
Bedankt organisatie voor de Gratis?? DVD. ( Hoe doen ze dat hé)

Leuke zitjes waren op het brede vlot gebouwd. Gezellig die party tent.
De dames zochten elkaar wel op en het werd me een gekakel.
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Nou dit zijn geen koekenbakkers. Ze verstaan hun vak. Alles goed doorbakken en niet aangebrand. Jury oordeel 9,9
Het landelijk gemiddelde is 7,8 dus Wilco en Henny B R A V O .
De o,1 punt afterk kwam door het feit dat ze de wachtende leden met
hun praatjes in de boot wilden nemen.

Kijk die Jan Slie.....bedenkelijk kijken.
WORDT HIER WEL EERLIJK VERDEELD>???
Nou Mark vindt in ieder geval van wel

Rustig wachten op je portie, dat hadden die gasten achter de barbecu
goed voor elkaar, met een praatje en een kwinkslag werd het wachten
nog gezellig ook.

Evenals de Pinkstertocht was nu bij deze barbecu het weer ook weer bizonder goed.
De jeugd had wat verkoeling gevonden in de haven. Jaren geleden zat
je zo onder de stookolie, maar dat is nu verleden tijd.
Waar door de zwemlustigen waarschijnlijk minder opgelet werd, is het
feit dat alle gasten hun poep en pies op het clubhuis toilet in de haven
kwakken. Nog geen aansluiting is er gemaakt naar de riolering van de
Gemeente. Wordt weleens tijd.

Daar is tie weer....................
Zomaar ineens was Piet weer in zijn rol , alles volkomen geinproviseerd. Hij is dan ook een echte publiekspeler.
Er werd veel om gelachen en de stemming sloeg over in een algemeen
( wel of niet ) zelf gekozen nat pak.
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Snoek in het nauw....
Na terugkeer zondag in het kanaal van Voorne -onze zomerligplaats- vond er rond mijn boot een gevecht
plaats tussen een enorme snoek die een harder had gegrepen en zich daar klaarblijkelijk een beetje op had verkeken. De snoek kon zich waarschijnlijk niet meer losmaken en zelfs een beroepsvisser die ik er bij gehaald
had kon het stel niet uit elkaar krijgen. Ook het gooien
van putsen water op het tweetal hielp niet.
Met een klap van zijn enorme staart ontweek de snoek
ons telkens maar waarschijnlijk door de afmetingen van
zijn slachtoffer kon hij niet naar beneden. Het gevecht
duurde ruim een uur en volgens de visser kon de snoek
door zijn naar achteren gerichte tanden zijn bek niet
meer ver genoeg open krijgen om zijn prooi los te laten
Ik overwoog eerst de snoek dood te steken met een pikhaak maar daarmee waren ze nog niet los terwijl het
doodsteken van de harder de snoek ook niet zou
helpen.
Waarschijnlijk zijn zowel de harder als de gulzige snoek
beide verzopen....
Toon
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Werkbeurten seizien 2008/2009
Beste leden,
Onderstaand de indeling voor de werkbeurten in het seizoen 2008/2009.
De werkbeurten zijn gepland op de zaterdagen en beginnen om 9.30 uur. Verzamelplek is het clubhuis waar met
een kopje koffie begonnen wordt. Voor gereedschap wordt gezorgd en er is iemand aanwezig die weet wat er moet
gebeuren.
Mocht je niet op de aangegeven datum aanwezig kunnen zijn, wil je dit dan z.s.m. doorgeven aan Randi Karlsen
(tel: 06-46169779 of e-mail r.karlsen@tiscali.nl). In overleg wordt dan een nieuwe datum gepland. Bij regenachtig
weer worden buitenwerkzaamheden in onderling overleg verschoven.
Werkbeurt op afroep
Het kan voorkomen dat naar aanleiding van de controles, verschillende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
Indien je niet op de werkbeurtenlijst staat, kan je daarvoor alsnog opgeroepen worden. Ook als er tussentijds iets
kapot gaat, kan je worden opgeroepen. Per mail of telefoon wordt je hierover benaderd.
Clubhuiskelder
Op zaterdag 28 februari 2009 wordt de kelder opgeruimd. Voor de mensen die daarmee aan de slag gaan is het
handig om te weten welke spullen niet weggegooid mogen worden. Spullen die voorzien zijn van een naam worden
op zeker niet weggegooid. Aan iedereen dan ook het verzoek je spullen te voorzien van je naam.
Vacature werkcommissie
Op dit moment is er geen werkcommissie. We zijn naarstig op zoek naar iemand met technisch inzicht. De werkcommissie wordt ondersteund dus je doet het niet alleen.
Wil je meer informatie over de werkzaamheden, neem dan contact op met Piet Opschoor (tel:
010-4733985).

De schema's van de werkbeurten en de uit te voeren werkzaamheden hangen in het clubhuis.
Hieronder de namen en data's van de ingedeelde leden.
Zet dus alvast de datum in je agenda, die dag is dan gereserveerd voor de club.

Indeling werkbeurten
In oktober i.o.m.
Toon Tggelman
25 oktober
Aad Noordijk
Hassan El Mimouni
Henny Gundlach
Mark v.d. Graaf
Jan van der Kraan
Cees Lans
Hennie vam Bommel
Joop Verboom
8 november
Bert van Rossem
Theo Vos
Henk Rijkers
Kees Winkelman
Han Prein
Piet Opschoor
Martin v.d. Bosch

22 november
Hans Slingerland
Fred van der Linden
Rop van der Linden
28 februari 2009
Ben Mostert
Eef Lans
Hugo Bohm
Edo Winkelman

Bijna een spreuk
Laat hen varen die varen lusten.
Ik heb gevaren laat mij maar rusten.
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Vele handen maken licht werk
.
De clubhuiscommissie heeft nieuwe bar- en schoonmaakschema’s gemaakt voor het winterseizoen 2008/2009.
Doordat er voldoende mensen zijn, kan het aantal beurten gelukkig beperkt blijven. Komt een bepaalde dag niet
uit, ruil dan met een andere op de lijst en geef dit door aan de familie Van Rossum van de clubhuiscommissie
(tel: 010-4712555 of mail bertvanrossum2@hetnet.nl).
Schoonmaak
Voor de schoonmaakwerkzaamheden wordt een zogenaamd logboek gemaakt. Zo kan iedereen zien wat er die
avond moet gebeuren. Ook is er altijd iemand van de clubhuiscommissie aanwezig. De werkzaamheden beginnen
vanaf 19.00 uur en duren tot ongeveer 20.30 uur. Voor een bakje koffie wordt gezorgd!
Bardienst
De bardienst begint zowel zaterdag als zondag om 15.00 uur en eindigt om 18.00 uur. Het is handig een half uur
van tevoren aanwezig te zijn om de voorraad aan te vullen en de handleiding nog even door te nemen. Hierin staat
hoe de bardienst ook alweer werkt. Deze handleiding ligt achter de bar.
Tot slot nog dit: door uw medewerking is het mogelijk gebruik te maken van een schoon en gezellig clubhuis.
Alvast hartelijk dank hiervoor.
De clubhuiscommissie
(Jenny en Bert, Natasja en Wilco, Linda en Willem, Randi en Henny).

Bardienst 2008/09

Bardienst 2008/09

Zaterdag

Zondag

“
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‘’
‘’
‘’
‘’
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‘’
‘’
‘’
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4 okt
11 okt
18 okt
25 okt
1 nov
8 nov
15 nov
22 nov
29 nov
6 dec
13 dec
20 dec
27 dec
3 jan
10 jan
17 jan
24 jan
31 jan
7 feb
14 feb
21 feb
28 feb
7 Mrt
14 mrt
21 mrt
28 mrt
4 apr
11 apr
18 apr
25 apr
2 Mei
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R Westerhoff
G v.Rossum
Jvd Kraan
T Vos
W Daalmeijer
P Bottenberg
G Gilijamse
E.Lans
C Valk
J v Oranje
W Helmig
A vd Linden
M vd Graaf
J Verboon
F Zuidema
B Mostert
H.G Bohm
D.J.vDijk
J.H.Jansen
A Kalkhoven
R vd Kuil
J Prein
G Schipper
G Stavenuiter
M Koster
R Westerhof *
J vd Kraan *
T Vos *
G Gilijamse *
W Hoppe *
F vd Linden *

5 okt
A vd Linden
12 okt
H Slingerland
19 okt
M vd Bosch
26 okt
H.Gundlach
2 nov
T Tiggelman
9 nov
Dames Lans/Winkelman
16 nov
W v Erk
23 nov
P Opschoor
30 nov
R vd Linden
7 dec
G Dingemans
14 dec
H de Kok
21 dec
W Hoppe
8 dec
A Noordijk
jan
Clubhuis commissie
11 jan
L de Groot
18 jan
R Lewe
25 jan
HvBommel
1 feb
C vd Bos
8 feb
I de Jong
15 feb
J Kaper
22 feb
J Maas
1 maart
M de Graaf *
8 mrt
F Schukken
15 mrt
J Sliedrecht
22 mrt
F Zuidema *
29 mrt
A vd Linden *
5 apr
M vd Bosch *
12 apr
T Tiggelman *
19 apr
dames Winkelman/Lans *
26 apr
P Opschoor *
3 mei
J Verboon *

Gezellige avonden
Hallo beste watersporters Via dit bericht willen wij jullie alvast bekend maken met een aantal gezellige activiteiten die wij willen gaan organiseren
Dus noteer deze data alvast in uw agenda te weten
Zaterdag avond
Zondagavond
Zondag

18 Oktober

Visavond ( kosten p/p ongeveer 10 euro)

16 November

Labkous geheel gratis

04 Januari

Nieuwjaars receptie met koud buffet geheel gratis

Zaterdagavond

14 Februari

Amerikaanse avond ( zelf wat meebrengen)

Zaterdagavond

14 Maart

Karaoke/playback/spelletjes avond

Zaterdagavond

18 April

Opening nieuwe vaarseizoen met verassing

Zijn er nog leden die ook een thema avond willen organiseren dan zijn ze van harte welkom en zullen wij van de
clubhuis commissie hen met raad en daad bij staan Voor alle avonden zullen intekenlijsten gemaakt worden zodat
wij als organisatie een beetje weten met hoeveel mensen we te doen hebben
Uiteraard zullen wij u tijdig informeren over eventuele kosten en aanvangst tijden
De clubhuis commissie
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Schoonmaakrooster 2008

Schoonmaak rooster 2009

7 Oktober
Wilco/Natasja
Fam Giliamse
Mark de Graaf
Lucien de Groot
Wil Helmig

13 Jan

21 Oktober
Wim/Linda
Fam Hoppe
Fam Mostert
Fam Bohm
4 November
Henny/ Randy
Fam Jansen
Fam Kalkhoven
Fam. v. Bommel
18 November
Bert en Jenny
Fam v.d. Kraan
Fam C. Lans
Fam Kramer Freher
2 December
Wilco / Natasja
Fam R. Lewe
Fam A.v.d. Linden
Fam R.v.d. Linden
16 December
Wim en Linda
Fam Noordijk
Fam Opschoor
Fam Prein
30 December
Henny/Randy
Fam Schukken
Fam Sliedrecht
Fam v.d. Bosch

Bert en Jenny
Fam Tiggelman
Fam Valk
H Slingerland

27 Jan

Wilco / Natasja
T Vos
E Lans
Fam Verboom
Fam C Winkelman

10 Feb

Wim / Linda
Fam E Winkelman
Fam v Dijk
Fam G Dingemans

24 Feb

Henny / Rany
I de Jong
Fam Kaper
Fam Korsten
R vd Kuil

10 Maart

Bert en Jenny
Fam Schipper
Fam Maas
Fam el Mimouni

24 Maart

Wilco /Natasja
Fam Stavenuiter
Fam Zuidenma
R Westerhoff
11 April Grote Schoonmaak
iedereen die ons clubhuis weer
schoon
en fris wil hebben voor de volgende zomer
Bert en Jenny
Wilco en Natasja
Wim en Linda
Henny en Randy
Als je niet kan om wat voor reden dan ook probeer
dan onderling te ruilen,maar laat dat ons dan wel
weten
( Bert van Rossum 010-4712555)
Noteer de data alvast op je kalander zodat het niet fout
kan gaan
De Clubhuis commissie

Wijsheden
Logica brengt je van A naar B, fantasie brengt je
overal.
( Albert Einstein)
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Handleiding Bardienst
In dit kistje vindt u de sleutel van het sleutelkastje. Alle benodigde sleutels bevinden zich in dit sleutelkastje op de
bar (zie labels aan de sleutels).
Na afloop van de dienst moet u het sleutelkastje weer afsluiten en het sleuteltje terugleggen in het
kistje met de cijfercode. Doe het kistje dicht en verander de code
1.
Het geldkistje met wisselgeld en drankkaarten bevindt zich in de eerste koelkast en moet na de bardienst
daar worden teruggeplaatst (sleutel in het sleutelkastje).
2.
Controleer bij aanvang van je bardienst hoeveel wisselgeld er aanwezig is en tel de blanco voorraad drankkaarten. Dit moet overeenkomen met de gegevens die bij de vorige bardienst zijn ingevuld.
3.

De kaartenbak met drankkaarten staat links onder in het keukenkastje (sleutel in het sleutelkastje).

4.

De drankkaarten kosten € 11,50 euro per stuk.

5.
Op de drankkaart is plaats voor 10 hele en 10 halve knippen (alle dranken 1 hele of 2 halve knippen) behalve
koffie en thee dit is 1 halve knip.
6.

De bardienst vindt plaats op zaterdag en zondag van 15.00 uur tot 18.00 uur.

7.
Het is verstandig om bij aanvang van de dienst te kijken of er voldoende voorraad aanwezig is; zonodig kan
men de voorraad vooraf aanvullen.
8.
De drankvoorraad bevindt zich in de voorraadkast in de kelder naast de keuken (sleutel in het sleutelkastje).
Als u de drankvoorraad moet aanvullen, moet u de lege flessen terugzetten in de voorraadkast en de voorraadkaartjes invullen (dit geldt niet voor limonade- en bierflesjes).
Met naam en datum noteert u het aantal flessen wat u meeneemt en corrigeert u de voorraad. De lege flessen
worden door de commissie verwijderd uit de voorraadkast.
9.
Bier en limonade staan in de voorraadruimte naast de trap van het clubhuis aan de voorzijde (sleutel in het
sleutelkastje).
10.

Wanneer de biertap wordt gebruikt dient deze na afloop weer te worden afgesloten en schoon te zijn.

11.

U dient er zorg voor te dragen dat het clubhuis schoon en ordelijk wordt afgesloten.

12. Bij bardienst tijdens het weekend dienen aan het eind van de dag de toiletten te worden schoongemaakt.
Schoonmaak spullen staan in het eerste schuifkastje bij de garderobe.
13. Het is niet verplicht om versnaperingen mee te brengen tijdens uw bardienst (chips/zoutjes/worst/kaas of dergelijke) maar wordt door de aanwezigen wel gewaardeerd.
14. Betaling van consumpties door niet leden kan via een genummerd bonnetje (ligt in de la van het aanrecht). De
prijzen staan op het bord vermeld. De consumpties moeten contant worden afgerekend of die persoon koopt een barkaart en neemt die mee of laat hem achter in de kaartenbak voor een volgende keer. De kopiebon en het geld
moeten in het geldkistje gedaan worden.
15. Aan het eind van de bardienst moet het geld en het aantal kaarten worden geteld en op een briefje worden geschreven en in het kistje worden gelegd.

De Clubhuiscommissie
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Indien onbestelbaar retour: Keizermantelweg 219, 3192 VZ Hoogvliet RT

De aanleg van de tweede Maasvlakte in gestart. Europoort wordt
groot. Wat zullen wij als watersporters ervan merken?????
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