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Bekijk de webversie

Nieuwjaarsreceptie en meer...

Aan alle leden en donateurs van HWS De Sporthaven
Een update van ons bestuur
Beste leden, ook dit jaar zien we ons genoodzaakt om de
Nieuwjaarsreceptie van 15 januari te annuleren.
Wel hopen wij u binnenkort weer in goede gezondheid op de
haven aan te treffen in ons clubhuis, tijdens een van de
activiteiten of gewoon bij de boot.

Anne en Ria de Jong
Wij hebben, als bestuur, besloten de samenwerking met onze
Havencommissaris te beëindigen. Het was mede door de
Covid-19 uitbraak een raar jaar voor onze horeca en de
schoonmaak.
Ook voor Anne was het een zwaar jaar omdat hij getroffen was door een herseninfarct waar hij
gelukkig goed van is hersteld.
Als bestuur denken we dat het tijd is om nieuwe invulling te geven aan de huidige functie van
Havencommissaris en voor de schoonmaak van ons clubhuis en doucheruimte.
We hebben dan ook na lang beraad deze beslissing unaniem genomen en hopen op een goede
nieuwe invulling. We danken Anne voor zijn jarenlange inzet binnen onze vereniging in diverse
besturen.
Ria bedanken we natuurlijk ook voor de periode van ruim 10 jaar dat ze ons clubhuis schoon
heeft gehouden en de vele keren dat ze achter onze bar een ontzettend fijne hulp was. We
wensen Ria en Anne dan ook al het goeds toe en hopen ze met regelmaat binnen onze
vereniging te blijven zien.

Een Engel minder
Onze Reinemarie Engel heeft door persoonlijke
omstandigheden besloten haar functie als secretaris neer te
leggen. Reinemarie heeft ons zonder enig belang en als
‘buitenstaander van de vereniging’ professioneel en met een
hoge mate van inzet bijgestaan waarvoor heel veel dank.
Reinemarie heeft een nieuwe baan die haar steeds meer opeist en waardoor deze functie haar
teveel wordt. Wel zal ze aanblijven tot na de algemene voorjaars ledenvergadering en zal haar
taken overdragen aan een nog te kiezen secretaris. Mocht iemand ideeën hebben of zich aan
willen melden dan kan dit telefonisch of via onze email.

Gezamenlijke werkdag
Zoals in ons laatste boekje ‘Sporthavennieuws’ aangekondigd
houden we zaterdag 19 maart een klus dag welke geleid
wordt door Hans Warmolts.
Er is voldoende werk te verzetten en vele handen maken licht
werk. Ook voor de onderlinge banden, het verenigingsgevoel
en om onze kosten laag te houden is dit een van onze pijlers.
We wijzen voor de goede orde op het goedgekeurde Huishoudelijk reglement artikel 10 welke
we als bestuur ook zullen naleven. We rekenen dan ook op uw medewerking en inzet.

Vriendelijke groet, pas goed op elkaar
Het bestuur van HWS De Sporthaven

hwsdesporthaven.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u hwsdesporthaven@gmail.com toe aan uw adresboek.

