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Van de bestuurstafel...

Vorig jaar om deze tijd bleef het koud en konden we bijna niets aan de schepen doen. Dat kunnen we dit seizoen niet zeggen. De temperaturen blijven hoog en het is niet te verwachten dat
we nog ijs krijgen, maar je weet het nooit.
Werkzaamheden aan de schepen
Om maar met de bekende deur in huis te vallen verzoeken wij u geen spullen onder de boten te
laten staan / liggen. Noch verf of andere spullen en ladders en trappen goed vast te zetten.
Helaas constateren we steeds weer dat er leden zijn die vinden dat dit voor hun niet geldt.
Ligvakken
We zijn zo goed als rond met het toewijzen en herschikken van de indeling. We verwachten nog
enkele wijzigingen, voordat het voor 2014 definitief wordt. Wel wordt de wachtlijst dunner en
denken we er over na meer reclame voor de haven te gaan maken.
Hijsdag
De hijsdag staat gepland voor zaterdag 5 april. De leden in de winterstalling zullen hier zeker
nog bericht over krijgen.
Wi-Fi
We krijgen steeds vaker vragen over Wi-Fi. De vragen komen zowel van leden als passanten en
we onderzoeken op dit moment de mogelijkheden. Ik verwacht u op de ALV hierover te kunnen
berichten.
Uitje met de vrijwilligers
Het kan u bijna niet ontgaan zijn. De foto van “onze” Simon Groot, als 50.000e bezoeker,
stond in alle kranten van West-Friesland en Omstreken. Na een eenvoudige doch voedzame
maaltijd bij IJgenweis in het Streekbos bezochten we de sterrenwacht Orion. Hier kregen we
een interessante rondleiding.
Nieuwe redactie BZP
Het gaat eigenlijk een beetje ongemerkt, maar de redactie van de BZP is inmiddels overgenomen door Anneloes Pommerel en Lenka Struijs, de partners van …..John Caspari en Frank Fit.
De Broekerzeepost, die u nu voor u hebt liggen is door de dames verzorgd.
Algemene ledenvergadering 27 maart 2014
Op de laatste vergaderingen zijn de stukken voorbereid en besproken. De agenda en stukken
zijn bijgevoegd bij deze BZP. We hopen op een goede opkomst.
Zoals u uit deze stukken kunt opmaken komen er twee vacatures in het bestuur. Er zijn denk
ik goede kandidaten bereid gevonden deze vacatures in te vullen. Hun namen vindt u terug op
de agenda. We hopen op een goede opkomst voor de vergadering.
Tot slot
U zult begrijpen, dat dit stukje daarom voor mij een bijzondere “Van de bestuurstafel” is ,
omdat dit mijn laatste bijdrage is als voorzitter aan de Broekerzeepost.
Hottem Veenstra, voorzitter
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Van de Redactie..
Met trots presenteren wij het eerste exemplaar van de Broekerzeepost in de nieuwe stijl!
De foto op de voorpagina is gemaakt tijdens het jeugdzeilen afgelopen zomer maar wij
willen hier graag jullie inzendingen plaatsen. Dus heb je nog een mooi plaatje voor de
voorkant van het clubblad stuur dit dan naar: redactie@broekerhaven.com. Wij zullen
elk nummer voorzien van een andere foto. Ook andere inzendingen van lezers zijn van
harte welkom in dit blad. Een goede tip, een leuk verslag van uw bootvakantie of
watersportmoment; laat het ons weten!
Anneloes & Lenka

Anneloes

Lenka
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Nieuwjaarsreceptie 2014
Op zondag 5 januari was er in het clubgebouw een gezellige nieuwjaarsreceptie. Iedereen kon elkaar een gezond en
gelukkig nieuwjaar wensen en even bijpraten. Een leuke
bijeenkomst want in de winter komen we elkaar meestal
wat minder tegen in de haven.
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Afscheid van een " noeste" werker!
Jan van der Pal !!!

Jan was een van de eerste die na het vertrek van Jaap Peerdeman als havenmeester
tijdens de jaarvergadering van 2008 zijn hand opstak toen de voorzitter de vergadering vroeg wie de nieuw benoemde havenmeester wilde ondersteunen. Tekenend
voor Jan!
Hem is nooit iets teveel; misschien is dat wel zijn zwakte! Als je Jan iets vraagt dan
weet je dat hij "ja" zegt. Ten gevolge daarvan heeft Jan in de WSV "de Broekerhaven"
vele functies gehad of heeft hij die nog. Naast het havenmeester zijn, verantwoordelijk voor het op peil houden van de voorraden in de keuken; beheer van het koffiezet
apparaat waar toch veel aandacht c.q. reparatie aan besteed moet worden; in het
verleden secretaris en penningmeester geweest. Jan was tot nu de man die de Broekerzeepost samenstelde, van adverteerders voorzag, samen met Aad en Tony en niet
te vergeten zijn steun en toeverlaat Leny, in elkaar zette en zorgde voor de distributie
naar de leden. Kortom Jan is/was een gewaardeerde steunpilaar van de WSV.
Daarnaast is Jan ook nog zeer actief in de 1600 leden tellende visvereniging!
Voor gezonde mensen is dit al bijna een dagtaak; maar zeker voor Jan, al jaren
kwakkelend. Daarom is het een wijs besluit er nu een punt achter te zetten. De afnemende gezondheid, de vele bezoeken aan het ziekenhuis, belemmerden je teveel in
het uitoefenen van je uit de hand gelopen hobby. We zullen je missen!
Maar we zingen nu in koor: Jantje bedankt, Jantje bedankt, voor de collegiale manier
waarmee we met elkaar hebben mogen samenwerken.
De havenmeesters:
Peter Beers, Jan Redeker, Jaap Rood, Jan de Vries en Jochem Wiersma.
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Uitnodiging voor de
Algemene Vergadering WSV De Broekerhaven
Datum

: donderdag 27 maart 2014

Plaats

: Clubgebouw

Aanvang

: 20.00 uur

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGENDA
1)

Opening

2)

Vaststellen van de agenda

3)

Mededelingen en ingekomen stukken

4)

Verslag van de Algemene Vergadering van 28 maart 2013

5)

Verslag secretaris

6)

Verslag penningmeester en Jaarrekening 2013 / Balans 2013 (bijgevoegd)

7)

Verslag kascontrolecommissie

8)

Begroting 2015 (bijgevoegd)

9)

Tarieven 2015 voorstel (bijgevoegd)
PAUZE

10) Verslag commissie jeugdzeilen (Gerard Hopman)
11) Verslag commissie wedstrijdzeilen (Ron Laan)
12) Verslag havencommissie (Jan de Vries)
13) Verslag havenmeesters (Jan Redeker)
14) Verslag evenementencommissie / feestcommissie (Peter van Laar)
15) En bedankt…………
16) Goedkeuring van het door het bestuur in het jaar 2013 gevoerde beleid
17) Bestuursverkiezing Hottem Veenstra en Feiko IJzer zijn aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt Sjoerd Bakker en Frank Fit voor als kandidaten om de
opengevallen posities in te vullen. Tegenkandidaten kunnen tot 20 maart 2014
schriftelijk bij het bestuur worden voorgedragen. Uit de voordracht dient de ondersteuning van tenminste 15 stemgerechtigden te blijken.
18) Voorstellen
Voorstellen kunnen tot 20 maart 2014 schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
19) Rondvraag
20) Sluiting
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ALGEMENE VERGADERING
Datum

: 28 maart 2013

Plaats

: Clubgebouw

Aanvang : 20.00 uur.
Aanwezig : Bestuur Hottem Veenstra

- voorzitter

Theo de Veer

- penningmeester/ledenadministratie

Feiko IJzer

- havenzaken

Marius de Boer

- penningmeester

Stemgerechtigde leden, inclusief de bestuursleden: 41 leden met 10 machtigingen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de algemene ledenvergadering van WSV De Broekerhaven in het bijzonder de nieuwe leden. Voor het
vaststellen van de agenda staan we eerst even stil bij het overlijden van leden of partners
na de ALV in 2012. Voor zover bij ons bekend: Ria Geldof, echtgenote van Wout Rijksen;
Gerrit Mulder; De heer L.J. Boerkoel
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
a.

Er is af bericht ontvangen van: Wim Hof, Simon Meijer, Egbert Volgers en Peter de
Groot.

b.

Secretaris. Jan van Dorp heeft in juli de zeilboot verkocht en een groot motorschip teruggekocht. Voor dit schip van 16 meter is geen plaats in onze haven. Jan heeft daarom
bedankt als lid en ook als secretaris. Hierdoor is er dit jaar geen verslag van de secretaris.

c.

Vrijwilligers. Al enige tijd is er discussie wat we als vereniging meten doen om vrijwilligers te waarderen. Op dit moment is het wat hap snap en er zit geen structuur in. Het
enige wat we doen is jaarlijks uitgaan met de havenmeesters en dames als waardering
voor het werk gedurende het hele jaar. Voorstel: Samen met de evenementen cc. activiteit bedenken om aan het einde of net na het seizoen gezamenlijk in het clubgebouw
voor vrijwilligers iets te organiseren als dank voor inzet gedurende het jaar. Dit voorstel
wordt aangenomen.

d.

Hijsen. Is vorig najaar prima verlopen en we verwachten dit voorjaar weer perfect te water te gaan. Daarna willen we als bestuur graag met de commissie het jaar evalueren en
u verder informeren via de BZP.

e.

De Kolk. Na klachten van ligvakhouders van de laatste jaren heeft de gemeente de balk
langs de wal vervangen. Het werk is gereed.

f.

Er is één ingekomen stuk. Van Ron Laan. Dit gaat over de Urker Visser en wordt behandeld bij het agendapunt tarieven.
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4. Verslag van de Algemene Vergadering van 28 maart 2012
a.

Tekstueel: Bij de rondvraag wordt Mireille Rijksen bedoeld.

b.

Jan Redeker: Volgens de Reglementen moet het verslag van de ALV binnen 3 maanden bij
de leden zijn. Dit is inderdaad een omissie van het bestuur. Door problemen met de bezetting van de bestuurspost secretaris is de verslaglegging van de vorige ALV zeer moeizaam
verlopen. Het bestuur zegt toe dit verslag eerder aan de leden te zullen sturen.

c.

Jan van der Pal wijst de leden nogmaals op het belang van een alarm. Informatie over alarmen is bij Jan beschikbaar.

d.

Piet Brussel vraagt naar de beveiliging van het terrein van de winterstalling. Daar is wel
naar gekeken maar dat is erg duur. Vooralsnog geen actie.

e.

John Caspari heeft gevraagd of het mogelijk is om pas uit het water te hijsen na de herfstvakantie. Hier zal het bestuur nog op antwoorden.

5. Verslag van de penningmeester, jaarrekening en balans 2012
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening 2012. Een klein aantal posten
wijken af van de begroting. Er zijn geen vragen over.
De penningmeester geeft vervolgens een toelichting op de balans 2012. Voor de jeugd is dit
jaar extra gereserveerd. In het voorjaar van 2012 is door een ongelukkige manoeuvre van
een cursist schade veroorzaakt aan het schip van Willem Wiese. Willem heeft dit zelf gerepareerd onder de voorwaarde dat het bestuur €100 extra reserveert voor het jeugdzeilen. Dit is
gedaan. Ook het door de jeugdafdeling zelf verdiende geld is geheel gereserveerd voor het
jeugdzeilen. Vragen naar aanleiding van de toelichting op de balans:
a.

Jan van der Pal: is vervroegd aflossen van de lening mogelijk? Gaat het bestuur naar kijken.

b.

Jan van der Pal: hijsmateriaal wordt nu niet meer gebruikt. Wat gaat daarmee gebeuren?
Dat bewaren we op zolder.

c.

Piet Brussel: Hoe kom je aan de bedragen bij de bezittingen bij bv. havens? Door het bedrag van vorig jaar te verlagen met de afschrijving en te verhogen met de gedane investeringen.

6. Verslag van de kascontrolecommissie
Ron Laan geeft mede namens Tim Bais toelichting op de door hen uitgevoerde kascontrole.
Omdat alles in orde bevonden is adviseren zij de ledenvergadering de penningmeester te dechargeren. De vergadering gaat akkoord.
7. Verkiezing kascontrolecommissie
Tim Bais, Gerard Hopman en Piet Brussel (reserve lid) zijn beschikbaar voor de kascontrole
over het jaar 2013.
8. Begroting 2014
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting van 2014. De leden gaan akkoord.
9. Tarieven 2014
De penningmeester geeft een toelichting op de tariefvoorstellen 2014. De voorzitter geeft een
aanvullende toelichting op het voorstel het tarief voor het niet vervullen van een werkdag te
verhogen van €90 naar €240. Hierop komen enkele reacties.
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a.

Jan Redeker: graag tijdens het seizoen een paar man achter de hand houden zodat spoedklussen direct aangepakt kunnen worden.

b.

Fred Meijer merkt op dat het clubgebouw aan de buitenkant hier en daar weer toe is aan
onderhoud aan het verfwerk. Aan de havencommissie het verzoek deze werkzaamheden in
te plannen en uit te voeren.
Het voorstel het tarief voor het niet vervullen van een werkdag te verhogen van €90 naar
€240 wordt aangenomen.
De Urker visser maakt gebruik van de faciliteiten van de haven maar betaald hier niet voor.
Naar aanleiding van wrevel onder een deel van de leden is een aantal jaren geleden een gesprek gevoerd met de Urker visser. Deze vertelde dat hij overal elders liggeld moet betalen.
Om te voorkomen dat hij aanspraak zou kunnen maken op “ligrechten” is toen besloten in
te gaan op zijn voorstel vis te leveren voor de seizoensafsluiting. Dit is één keer goed gegaan
en twee keer niet. De vis die hij hiervoor leverde was kwalitatief ondermaats.
Voorstel: in 2013 betaalt de Urker visser 50% van het passantentarief. Vanaf 2014 betaalt
hij 100%. Om te voorkomen dat hij bij evenementen in de weg ligt, kan de Urker visser alleen in goed overleg met de havenmeester afmeren in de haven. Hierop komen enkele reacties.

a.

Jan Redeker: de afgelopen 4 jaar hebben 4 van de 5 havenmeesters een goede verstandhouding met de Urker visser gehad. Op zondag werkt de Urker visser niet. De seizoensluiting is om die reden een keer omgezet naar de zaterdag. De Urker visser kon dan wel vis
bakken voor de vereniging.

b.

Bob Walter: hebben we nog steeds te maken met dezelfde eigenaar? Mogelijk hebben te
maken met gewoonterecht.

c.

Piet Brussel: In het vervolg zullen we de vis zelf moeten betalen.

d.

Ron Laan: Urker visser heeft nooit wat gebakken voor de vereniging. Het laatste jaar heeft
hij de vis zelfs vuil aangeleverd.

e.

Willem Wiese betwijfelt of dat zo is. Gevangen vis wordt immers altijd direct na vangst aan
boord schoongemaakt.

f.

Peter Beers trekt de opmerking van Ron in twijfel, de Urker visser stond wel te bakken.

g.

Ron Laan ja, voor hem zelf.

h.

Peter Beers meldt dat hij er ook paar genuttigd heeft.

i.

Kees Ensink: De Urker visser was er al toen we met de vereniging begonnen. We moesten
hem erbij nemen. Oude afspraak waar je niet omheen kan.

j.

Jan Redeker. Het gaat om het betalen van passantengeld en niet om de vis.

k.

Fred Meijer stelt voor m.i.v. 2013 al het volledige passantentarief in rekening te brengen.

l.

Peter van Laar: meerdere keren gezien dat de hele haven blauw was van de dieselolie. Dit
morsen zou gebeurd zijn tijdens het tanken van de Urker visser. Sommige leden trekken
dit in twijfel. Het is een waarneming van Peter.

m.

Paul Schutte (Amsterdam): Kan de Urker visser rechten ontlenen aan betalen? Niet anders dan als passant.

n.

Paul Schutte (Amsterdam): Is bekend wat andere havens rekenen? Nee.

o.

Jan Redeker. Er is één keer sprake geweest van gemorste dieselolie. Dat was tijdens een
harde wind kort na het bunkeren van diesel.
Na deze uitwisseling van meningen is er bij handopsteken gestemd over het voorstel de Urker visser in 2013 50% van het passantentarief te laten betalen en vanaf 2014 100%. Ook
moet de Urker visser zich melden bij de havenmeesters om te voorkomen dat hij bij evenementen in de weg ligt. Het voorstel is aangenomen.
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PAUZE
10. Clubgebouw geluid

a.
b.
c.
d.

Om geluidsoverlast tijdens druk bezochte verenigingsactiviteiten wat te beperken wordt voorgesteld Heugaveldtegels op de vloer te leggen. Hierop komen enkele reacties.
Fred Meijer stelt voor het plafond te betegelen. Deze vloer is nog in prima staat.
Annette Laan: Wie gaat dat schoonmaken? Dit valt waarschijnlijk wel mee. Eventueel kunnen we de tegels iedere 2 à 3 jaar vervangen.
Bob Walter: Hoe vaak is er sprake van overlast? Iedere dinsdagavond en bij alle verenigingsactiviteiten.
John Caspari stelt voor enkele oude zeilen aan het plafond te hangen. Dit kan uit brandveiligheidsoverwegingen niet.
Voorstel: laten we het uitproberen. Als dit niet bevalt, kunnen de tegels er zo weer uit. Het
voorstel wordt aangenomen.

Jan Redeker stelt voor de verslagleggingen van de diverse commissies voortaan vooraf te publiceren. Dit wordt niet aangenomen.
11. Verslag commissie jeugdzeilen
John Buijsman, Kees Ettema en Louis Witteman worden door Hottem bedankt voor het werk
aan de jeugdbootjes. Zij ontvangen als dank een clubvlag.
Gerard Hopman doet verslag van het Jeugdzeilen 2012.
12. Verslag wedstrijdzeilen
Ron verwijst naar het verslag dat al in de Broekerzeepost heeft gestaan. Hij hoopt op een goed
wedstrijdseizoen met een groter veld van actieve wedstrijdzeilers.
13. Verslag havencommissie
Jan de Vries doet verslag namens de havencommissie.
14. Verslag havenmeesters
Jan Redeker heeft samen met de havenmeesters Jan van der Pal, Jaap Rood, Peter Beers en
Paul Schutte (Amsterdam) een plezierig jaar achter de rug. De onderlinge samenwerking en
ook de samenwerking met het bestuur is prima verlopen. Mede door het grote aantal verenigingen dat op bezoek is geweest, is in 2012 een hoge opbrengst aan passantengelden gerealiseerd. De bezoekende verenigingen waren tevreden en prezen de ervaren veiligheid en klantvriendelijkheid. Tijdens een reddingsactie is schade gevaren aan het roer van de Havendienst.
Reparatie bij een plaatselijke werf zou wat duur uitvallen. Daarom is het roer hersteld door de
leden Rick van Houten, Kees Meijne, Jochem Wiersma en Jan de Vries. Paul Schutte stopt als
havenmeester, zijn plaats wordt ingenomen door Jan de Vries.
Als dank voor hun inzet krijgen Rick, Kees, Jochem, Jan en Paul een clubvlag van het bestuur overhandigt.
Feiko IJzer geeft namens het bestuur een toelichting op de plannen met de elektravoorziening
op de haven. Aanleiding voor de werkzaamheden zijn de vele storingen in 2012.
De Kolk: Vervangen wandcontactdozen in de stroomkasten, groepen herverdelen en aardlekautomaten per wandcontactdoos plaatsen. Verder worden de stroomkasten op verzoek van de
ligvakhouders meer naar de wal verplaatst.
Buitenhaven: Nieuwe zuilen met per zuil 4 stuks wandcontactdozen met hangslotbeugel en 4
aardlekschakelaars, 10A met verlichting. Groepen in meterkast ombouwen naar 3 fase 20A.
Na uitvoering van het werk zullen we van de vele storingen af zijn.
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15. Verslag evenementencommissie
Peter van Laar doet verslag namens de evenementencommissie.
16. Goedkeuring van het door het bestuur in het jaar 2012 gevoerde beleid.
Kees Ensink is van mening dat hierover gestemd moet worden omdat niet iedereen het eens
zou zijn met het gevoerde beleid. Op verzoek van de voorzitter geeft de vergadering met
handopsteking aan of het voorstel van Kees gesteund wordt. De vergadering steunt hem
niet. Bij acclamatie wordt het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beleid.
17. Bestuursverkiezing
Omdat Jan van Dorp is afgetreden als secretaris is er een vacature in het bestuur ontstaan.
Het bestuur stelt Ruud Bakker voor als nieuwe secretaris. Er zijn geen tegenkandidaten.
Het voorstel om Ruud Bakker als secretaris te benoemen wordt door de vergadering overgenomen.
18. Voorstellen
Er zijn geen voorstellen ingediend.
19. Rondvraag
a.

b.
c.

d.
e.

f.

g.

h.

Ron Laan is contactpersoon hijsen. Ondanks allerlei geruchten op de haven over het al
dan niet uitstellen van het hijsen (ijsgang in de haven) heeft niemand hem benaderd met
vragen. Desondanks heeft hij contact opgenomen met Boots. Boots is bereid om de schepen verdeeld over twee zaterdagen te water te laten. Na enige discussie wordt besloten dat
een klein aantal schepen 30 maart te water gaat. De overige schepen gaan 6 april te water. Omdat dit een onverwachte extra belasting voor de hijsploeg betekent, wordt een beroep gedaan op een ieder om hier en daar even bij te springen en een helpende hand te
bieden.
Willem Wiese roept het bestuur op de kwestie met de Urker visser “sportief” op te lossen.
Kees Meijne vraagt waarom Sjoerd Bakker en niet hij het door Bob Walter opgezegde ligvak toegewezen heeft gekregen. Het bestuur heeft daar niet direct een antwoord op en zegt
toe dit alsnog aan Kees uit te leggen.
Piet Brussel. Kunnen we, eventueel tegen betaling, toestemming krijgen de bovenkant van
de schepen met drinkwater af te spuiten. Nee, dat gaan we niet doen.
Carl Brugman: Waarom wordt het gebruik van de mastensteunen niet in rekening gebracht. Dit is een initiatief van een aantal leden dat met zelfwerkzaamheid en zeer geringe
kosten gerealiseerd is. Het bestuur vindt het binnen het verenigingsidee niet passend daar
dan een tarief tegenover te stellen. Wie ook gebruik wil maken van deze steunen kan zich
aanmelden. Er is of er wordt dan ruimte voor gemaakt.
Jan Piet Kager refereert aan een brief die hij vorig jaar van het bestuur heeft gekregen.
Daarin is hij aangesproken op de staat van onderhoud van zijn schip. Hij belooft beterschap, heeft zijn schip opgeknapt en zal dat beter bijhouden. Dit wordt met enthousiasme
begroet.
Anton Vermast: Is het mogelijk een vaste afspraak te maken voor de hijsdagen in voor- en
naseizoen? Dan graag rekening houden met de mening van de meeste leden en niet met
een enkeling. Het bestuur zal hier nog op reageren.
John Schenk vraagt of hij een week langer in De Kolk mag blijven liggen nu de hijsdag 1
week uitgesteld is. Dat mag.

20. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

14

15

Jeugdzeilen WSV De Broekerhaven
Een leuk cadeautje voor uw (klein)kind!

Spelenderwijs leren zeilen bij Watersportvereniging "De Broekerhaven"
Zeilen is vrijheid, rust en genieten maar het kan ook heel spannend zijn.
Zeilen dat kun je leren, en je kunt er eigenlijk niet vroeg genoeg mee beginnen.
Daarom heeft onze watersportvereniging een afdeling jeugdzeilen.
Deze wordt gerund door enthousiaste vrijwilligers, allen lid van de vereniging.
Mensen met ervaring, die hun kunnen graag willen delen.
Er wordt gelest in Optimisten. Dit zijn echte eenmans jeugdzeilbootjes met spriettuig,
welke zeer geschikt zijn voor dit doel.
Wij geven les aan kinderen vanaf 8 jaar, met de voorwaarde dat ze zwemdiploma A en
B hebben. Op de haven, dus niet alleen op het water, wordt er altijd een door ons
goedgekeurd zwemvest gedragen.
We beginnen de wekelijkse lessen in de maand april, en sluiten deze met een leuk
programma en diploma af, in september. Dit zijn ca. 12 lessen voor maar € 94.- all in.
Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen.
Als je denkt dat we van jou een echte zeiler kunnen maken, geef je dan snel op voor
het komende seizoen.
Wacht niet te lang, want vol is vol!
Aanmelden vóór 1 april 2014
Invulling van de onderstaande dagen is onder voorbehoud.
Lesdagen:
Brevet 2 + 3

(2e en 3e jaars)

woensdag

van 18.45 uur tot 20.15 uur

Brevet 1

(1e jaars)

vrijdag

van 18.30 uur tot 20.15 uur

Tweemanszeilen

(1e t/m 3e jaars)

donderdag

van 18.30 uur tot 20.30 uur

♦

Leeftijd 8 jaar en ouder.

♦

Zwemdiploma A en B is verplicht.

♦

Reddingsvest met kraag is verplicht.

Voor eenmanszeilen zijn er 10 bootjes van de vereniging.
Voor tweemanszeilen zijn er 2 boten van de vereniging.
Lessen met een eigen tweemansboot kan, mits er plek is.
Voor tweemanszeilen heb je een waterdicht pak nodig.
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Kosten:
Jeugdlidmaatschap

€ 24,00

Lesgeld

€ 42,50

Gebruik van een eenmansboot van de vereniging

€ 27,50

Gebruik van een tweemansboot van de vereniging

€ 37,50

Ligplaats eigen tweemansboot (mits er plaats is)

€ 87,50

Voor het jeugdzeilen is het verplicht een machtiging af te geven voor de inning van de
genoemde gelden. Uiteraard krijg je eerst een rekening thuis gestuurd.
Opgaveformulier kun je aanvragen bij Peter van Laar en gelijktijdig met de machtiging
inleveren bij:
Peter van Laar
Multatulihof 8
1613 MN Grootebroek
0228-543680
email: jeugdzeilen@broekerhaven.com
Ook als je eerder hebt meegedaan, moet je je opnieuw opgeven.

→

In het jaar 2010 zijn door het CWO/KNWV de eisen voor zeilinstructeurs en daarmee ook de
kosten verhoogd. Wij als kleine vereniging kunnen daar niet aan voldoen. Om deze reden is
de afdeling jeugdzeilen per 2010 niet gecertificeerd. Alles blijft hetzelfde, echter het diploma
komt van de vereniging.

Zie voor meer foto’s www.facebook.com/Jeugdzeilenbroekerhaven
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Vakantie 2013 met de
Fanaat (vervolg)

We gaan de Noord op en om 17 uur even
wachten bij de Algerabrug + sluis. Samen
met een Frans schip zeilen we naar Gouda
waar we om 20 uur arriveren. Ligplaats bij
W.V. Gouda. Nu nog een eettentje vinden
in Gouda. Prachtige zomeravond, mooie
stad en op de markt bij “Belvedère” heerlijk
gegeten en uitgerust. ’s Avonds was het
nog steeds 24 graden.
Zondag, ik uitgeslapen, Aad was al om 6
uur opgestaan, het was 30 graden. De
spoorbrug bij Gouda draaide pas om
10.27, we lagen vast in de modder. Na
flink wat uithangen en motorgeweld konden we wegvaren en waren nog op tijd. We
gingen in konvooi en besloten via Haarlem
te gaan.

Donderdag 1 augustus 2013 zeilden we
met een mooie wind kruisend op terwijl
Harrie en Francien ons de loef probeerde af
te steken op de Grevelingen richting Bruinisse. Veel schepen, het is vakantietijd, oppassen geblazen! Via de Philipsdam en de
Volkeraksluizen kwamen we om half 10 in
Willemstad.

Bij Alphen de afslag Oude Rijn genomen.
Een klein zeil-partijtje op de Kaag, waar
het heel druk was met luxe sloepen, de bezitters genoten ook van de zon, en waren
ruim voorzien van picknickmanden met
glazen en flessen wijn. Om15.15 afgemeerd
bij de spoorbrug, wachten tot 17.06 uur.
Na even zoeken nog een plekje gevonden in
Alvast een maaltijd bereid die we onderweg
overvolle haven. Volgende morgen, nog
hebben opgegeten en met 5 schepen nog
steeds bloedheet, boodschappen gedaan bij
doorgevaren.
de Jumbo en luieren op de boot onder ons
zonnetentje. ’s Middags gefietst naar Klun- Na het betalen van 7.50 Euro mochten we
dert om af te koelen, het is 35 graden. Een door heel Haarlem. Een schitterende tocht!
kaart gekocht van de staande mast route, Om 20.00 uur lagen we in de haven van
we gaan morgen richting huis.
Spaarndam. Waardeloze rommelige haven
Ik vermaak me prima met het boek “De
wind liet ons de wereld zien” geweldig
boek. ’s Avonds begint het enorm te waaien
maar geen onweer, het frist wel lekker op.

maar we hadden stroom om op te laden en
constant vliegtuigen over. Even een wandelingetje door het stadje met vele volle terrasjes.

Zaterdag 3 augustus zeilen we richting
Dordrecht met een zuidenwindje, langs de
vele schoorstenen van de Moerdijk. Door
de spoorbrug zien we aan stuurboord een
enorm houten schip liggen, de Ark van
Noach, gebouwd door Johan Huibers. Heel
bijzonder!

De volgende morgen zag Spaarndam er
fantastisch uit met de juiste belichting en
nu waren we uitgerust. Om 12 uur draaide
de brug. Eerst door de sluis en kwamen we
onze zeilvrienden weer tegen. Een enthousiast stel met een Fins scherp jacht dat al
vanaf Gouda met ons meezeilt. Aad wil zich
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van de “Boreas” mooi aan de ingang van de
steiger liggen. Voor ons is ook nog een
plekje in jachthaven “Het Galgenveld”. Wij
gaan terug en de fam. v.d. Ham begint aan
hun vakantie.

meten dus snel grootzeil gehesen, kregen
we nog een brug, dus de zeilen weer omlaag. Op het Noordzeekanaal kunnen alle
zeilen omhoog. Nu ging alles voorspoedig
en op naar de Oranjesluizen.
Als we op het IJsselmeer zeilen moeten we
erkennen dat het toch een prachtig zeilgebied is. Aad zit om 17 uur bijna te slapen
als we voor het windje naar Edam zeilen.
Bij het binnenvaren zien we Joke en Pieter

Dinsdag 6-8-2013 zeilend naar Broekerhaven, ging prima tot Oosterleek, toen zwakte
de wind af en kwamen de vliegjes. Snel de
zeilen ingepakt en op de motor verder. In
de haven nagepraat met Kees Ettema en
Jaap Rood.
Alles een beetje opgeruimd, stroom aangesloten en op de fiets naar Wijdenes. Mooie
tocht door Venhuizen, dat zag er prachtig
uit. Thuis was het prima, de tuin zag er
netjes uit, stapels kranten en weinig post.
Een fantastische vakantie, geen zeilpak
aangehad en geen pech, de nieuwe motor
heeft het prima gedaan.
Tonny en Aad Houweling
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Wedstrijden & Evenementen 2014
WEDSTRIJDEN
Skippers meeng

8 april

20.00 uur

Dinsdagavond compee I

15 april

1e start 19.15 uur

22 april

2e start 19.30 uur

29 april
6 mei
13 mei
20 mei
27 mei
3 juni
10 juni
17 juni
24 juni
1 juli
8 juli
15 juli
Dinsdagavond compee II

19 augustus

1e start 19.00 uur

26 augustus

2e start 19.15 uur

2 september
9 september
12 uur Broekerhaven

6 september

09.00—21.00 uur

Taartenrace

21 september

11.00 uur

Prijsuitreiking compee

4 november

20.00 uur

Jaarvergadering

27 maart

20.00 uur

Opening vaarseizoen

6 april

15.00 uur

Verrassingsweekend

21 & 22 juni

Afsluing vaarseizoen

12 oktober

15.00 uur

Nieuwjaarsrecepe

4 januari 2015

16.00 - 18.00 uur

EVENEMENTEN
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En hoe nu verder zonder BZP??

Aad, Tonny en Jan
Een “nostalgisch interview” met Jan van der Pal en Aad & Tonny Houweling.
We noemen dit een nostalgisch interview omdat we even aardig terug gaan in de tijd… Het is
zo’n 40 jaar geleden dat de Broekerzeepost (BZP) werd opgericht als clubblad van onze vereniging. Het maken van een clubblad was vroeger nog een heel gefröbel met aardig wat typewerk!
Aangezien we nu overgaan op een eigentijdse versie leek het ons een mooi moment om nog
even stil te staan bij de handarbeid die “vroeger” met dit blad gepaard ging. Een interview met
deze redactie…
Wanneer en hoe zijn jullie op de redactie verzeild geraakt?
Het was rond 1985. Netty Mars en Sofie de Haan deden de interviews. Toen Netty er mee stopte nam Tonny het stokje van haar over en deed het eerst nog samen met Sofie en later samen
met Aad. Zo kwam Aad ook bij de redactie en samen zetten ze de Broekerzeepost in elkaar.
Tonny deed het typewerk nog met een originele schrijfmachine en later met een elektrische
typemachine – een Composer - en Aad voorzag de teksten van leuke tekeningen en plakte de
advertenties met het vernuftige Scotch Tape op de pagina’s (magisch, want dat zag je niet). De
Broekerzeepost werd toen nog bij de gemeente afgedrukt op een moderne offset machine en in
een grote doos weer op het adres van Aad en Tonny afgeleverd die dan weer voor de verspreiding zorgden.
Jan kwam er een jaar of 5 later bij. Hij had al verschillende taken in het bestuur en er werd
voorzichtig gedacht aan een overgang naar de wereld van computers. Aad en Tonny stonden er
in eerste instantie nog wat huiverig tegenover maar Jan zag het allemaal wel zitten. Hij heeft
het toen van Aad en Tonny overgenomen maar ze bleven wel kopij aanleveren en boden hulp bij
het maken van het blad. Jan heeft indertijd ook het hele bezorgsysteem op poten gezet waar we
nu nog steeds gemak van hebben. Ook het drukken nam Jan in eigen beheer en hij heeft daarvoor toch heel wat uurtjes in het clubhuis doorgebracht met de copy-printer (een veredelde
stencilmachine).
Met name aan de gezellige middagen met de “raap-en-niet-ploeg” beleven ze nog mooie herinneringen. Tonny schreef overigens nog altijd een gezellig briefje naar een dame op leeftijd in Friesland, wanneer ze de Broekerzeepost naar haar verstuurde. Na haar verhuizing is deze dame in
kwestie altijd ondersteunend lid gebleven en beleeft nog steeds plezier aan dit blad. Ook praten
we over de “Miss Baksel” verkiezing: wie bakt de lekkerste koek of taart voor bij de koffie op
zondagochtend tijdens de verrassingstocht?
Nog een kleine anekdote over de tekening die altijd op de voorpagina stond. Deze is tot stand
gekomen middels een tekenwedstrijd. Linda van Kleef, de dochter van voormalig voorzitter
Henk van Kleef, heeft de tekenwedstrijd indertijd gewonnen en deze heeft jarenlang de voorkant
gesierd.
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En hoe nu verder zonder Broekerzeepost?
Aad en Tonny vallen in een enorm gat, lachen ze gekscherend… Tonny is voornemens om de Broekerzeepost van binnen en van buiten te gaan lezen en deze willen
ze ook nog wel bezorgen in hun regio. Samen gaan ze lang op vakantie met hun zeiljacht De Fanaat. Waarheen? Waar de wind ons brengt, zegt Aad, wellicht naar Polen
maar het kan ook zomaar Zeeland worden en dan toch nog richting Engeland. Aad
bakt dan heerlijk zijn brood in de “wonderpan” en als hij gaat koken eten ze graag
macaroni, niet te ingewikkeld doen is het motto. Glaasje rode wijn voor Aad en appelsapje voor Tonny. Genieten is dat!
Oh ja, en Aad gaat straks met de competitie ook heel hard varen. Hij wil nu wel weer
eens die cup winnen! Maar… dan moet ie wel heel erg goed opletten! Aan de boot
kan het niet liggen, die is weer zo strak als een strijkplank en straalt je tegemoet.
Jan zal eerst zijn gezondheid nog wat willen verbeteren en ook nog wat vrijwillige
hengelsport taken willen overdragen alvorens hij op zijn “Pal-kruiser”, de Mileja,
(een zelf afgebouwde Babilja) stapt om met Leni alle verjaardagen in het land af te
varen. Onderweg bij voorkeur genietend van de Indische en Chinese keuken met
zelfgemaakte pindasaus! En voor Jan aan boord een Jonkie-cola, voor Leni een
Coebergh met ijs. PROOST !!!
Jan, Aad, Tonny en jullie hele team, jullie hebben je fantastisch ingezet om
elke keer weer een leuk clubblad te maken.
Super bedankt voor jullie jarenlange en trouwe inzet!

Anneloes & Lenka
Hieronder de foto’s van de allerlaatste keer Broekerzeepost maken oude stijl…
Rapen, nieten, plakken én koffie met gebak!
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50.000e bezoeker Sterrenwacht Orion
Afgelopen december kregen de vrijwilligers van WSV de Broekerhaven een uitnodiging van het
bestuur voor een etentje en een bezoek aan de sterrenwacht Orion.
Dit alles gebeurde op vrijdag 24 januari jl. Er waren twee lange tafels gedekt in restaurant
IJgenweis en klokslag half 7 werd het eten opgediend.
Na een gezellig uurtje tafelen werden we verzocht naar boven te gaan om daar de sterren te
aanschouwen.
Boven aangekomen stond het voltallige bestuur van Orion op ons te wachten en ook nog een
ingevlogen wethouder. Het bleek dat die avond de 50.000e bezoeker werd verwelkomd en die
bleek in onze groep te zijn en nog iets preciezer Ik was de uitverkorenen.
Natuurlijk waren er ook verschillende leden die precies wilden weten hoe de telling van die
50.000 werd bijgehouden. Het bestuur van Orion kon dit goed uitleggen en voor mij was het
wel duidelijk dat ze gewoon de knapste hadden uitgekozen. Tijdens de fotosessie door een
professionele fotograaf (u begrijpt dat voor zo’n belangrijke gebeurtenis kosten noch moeite
zijn bespaard) werd ik bedolven onder de trofeeën; bloemen, dinercheque en oorkondes.
Nadat de hoezee stemming enigszins geluwd was, werd onze groep in tweeën opgesplitst.
Een deel ging naar de telescoop en het andere deel naar het planetarium. Bij de Telescoop
kregen we een korte uitleg en werden er mooie foto’s getoond. De meeste tijd ging over de
“making of” de telescoop waar super vrijwilliger Ron Laan iets mee nodig had en nog een
stuk of 10 namen, die de revue passeerden, die mij totaal onbekend waren. Later werden wij
ontvangen in het planetarium door een zeer enthousiaste mevrouw die een hele leuke uitleg
gaf over het heelal en zij ondersteunde dit betoog met leuke beelden en filmpjes.
Nog na schuddend van alle getallen, lichtjaren, sterren en kometen ging ik zeer voldaan met
volgeladen fiets naar huis.
Al met al was het een zeer geslaagde avond en ik denk ook dat de wat minder fortuinlijke medeleden een heel plezierige avond hebben gehad.
Ik wil het bestuur hiervoor hartelijk bedanken.
Simon Groot
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Rooster Havenmeesters 2014
APRIL

MEI

JUNI

JULI

AUG

SEP

OKT

02

PB

07

JDV

04

JRO

02

PB

06

R

03

JW

01

JRO

09

JRE

14

JW

11

R

09

JRO

13

JRE

10

JR

08

JW

16

JDV
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JDV

18

PB

16

JDV

20

JRO

17

R

15

PB

23

JRO

28

JW

25

JDV

23

R

27

JRE

24

JW

22

R

30

JW

30

JRE

29

JRE

Woensdag = wisseldag

HAVENMEESTERS
Telefoon: 06-2140 4698

JRO

JRE

PB

JDV

JW

R

Jaap Rood

Jan Redeker

Peter Beers

Jan De Vries

Jochem Wiersma

Reserve

Hijsen

Ledenbestand

Op zaterdag 5 april worden de schepen op de winterstalling van de vereniging weer in het water gezet.

Aangemeld als lid van onze vereniging:

Zorg dat u op tijd aanwezig bent,
want het te water zetten gaat nu
eenmaal sneller dan het uithijsen.

D. (Dirk) de Wit, Nanne Grootstraat 15
1601 SG ENKHUIZEN

R.A. van Dijk, Noorderuitweg 3
1608 EA WIJDENES

Volgens artikel 1.4 van het Huishoudelijk Reglement wordt over de toelating
van een nieuw lid door de algemene ledenvergadering beslist indien tenminste
5 leden binnen 3 weken na deze publicatie tegen de toelating bij het bestuur
hebben geprotesteerd.

Bij Van der Meulen gaan de boten er
op 22 maart in.
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Midwintermaaltijd
De jaarlijkse midwintermaaltijd op 9 februari was weer een groot succes. Irene
Schenk en Tiny de Vries waren de koks dit keer, met onmisbare assistentie van
hun mannen John en Jan.
De voorbereidingen begonnen vrijdag al met het verzamelen van de boodschappen. Zaterdag hebben de mannen emmers aardappelen geschild en werd het één en ander in
de kantine voorbereid.
Alle stoelen waren bezet en we genoten van de zuurkool en hachee volgens recept van Irene en
de snert uit de keuken van Tiny.
Een stoer toetje van vla met vruchtjes en koffie met chocolade sloot de maaltijd af.
We vinden het erg leuk dat elk jaar weer een paar mensen enthousiast aanbieden de maaltijd
te verzorgen voor zo’n 36 personen en ook voor 2015 hebben zich alweer een paar mensen
aangeboden.
De koks werden bedankt met een attentie en dan wachten we weer af wat er volgend jaar op
het menu zal staan.
Groeten, de Evenementen Commissie
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Aanleveren kopij vóór 10 mei 2014 bij redactie@broekerhaven.com

