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Bekijk de webversie

Graag uw aandacht voor het volgende:

Aan de leden en donateurs van HWS De Sporthaven

Kantine & Secretariaat

Intern hebben we besloten dat Anja van Strijland ons gaat assisteren binnen het secretariaat en
de kantine aan Monique Warmolts overdraagt.
Zolang we geen nieuwe secretaris hebben gevonden verdelen we deze taak binnen het huidige
bestuur waarvan Anja een groot deel zal vervullen.
Na de vakantie van de familie Warmolts zal op 15 augustus Monique de dagelijkse gang van
zaken betreffende de kantine op zich nemen. Anja zal tijdens feesten en evenementen wel haar
bijdrage leveren in overleg met het nieuw te vormen bar team.
Mocht u zich willen aanmelden voor bardienst of ideeën hebben meld dit bij Monique.
We blijven wel op zoek naar een goede invulling voor het secretariaat. Kent u iemand die
geschikt is, van binnen of buiten de vereniging, meldt het ons.
Na de zomer starten we ook weer gezellig met de bingo, klaverjas- en biljartwedstrijden.
Nog enkele belangrijke data:
Onze volgende klus dag: 8 oktober 2022
Feest einde vaarseizoen: zaterdag 29 oktober 2022
Onze ALV: donderdag 10 november 2022

Opmeten van de boten.
Tijdens de ALV is besproken dat alle boten opnieuw
ingemeten moeten worden. Dit om een goed havenligplan te
maken. Hans Warmolts, onze havencommissaris, zal de boten
met assistentie gaan opmeten en we vragen dan ook bij deze
toestemming om dit te doen.

Wilt u niet dat dit gebeurd zonder uw aanwezigheid laat dit
dan aan ons weten per email of direct aan Hans anders gaan we ervan uit dat u akkoord bent.

Boten afmelden bij afwezigheid
van meer dan 72 uur.
Nog steeds zijn er diverse leden die niet melden als hun boot
meer dan 72 uur afwezig is, ook wordt er bij navraag geen
melding gedaan wanneer de boot terugkomt.
Dit ervaren wij binnen het bestuur als enorm frustrerend. Als
uw boot voor langere tijd weg is kunnen wij deze gebruiken
voor passanten of voor andere invulling in deze periode.
Dit levert geld op voor de vereniging en komt ons allen ten
goede.
Naast de frustratie is het als verenigingslid ook behoorlijk asociaal om dit niet te doen, zeker bij
langere afwezigheid voor b.v. onderhoud of vakanties.
We zullen dan ook in de volgende ALV een voorstel doen om sancties op te leggen bij het niet
naleven van deze gedragsregel.

Huisvuil storten in de containers
Het is uitsluitend toegestaan om huisvuil in de afval container
te storten. Helaas treffen we regelmatig ‘grof’ vuil aan als
tapijt, stoelen, hout etc.
Voer dit af in uw eigen auto of overleg met de havenmeester
of dit in de aanhanger kan die we mede voor dit soort zaken
gebruiken.

Dudok huisje
Ter informatie.
De Gemeente heeft ‘ons’ Dudokhuisje laten taxeren voor
verkoop. Als gebruiker maken we al jaren gebruik van dit
gebouw maar mogelijk komt hier een eind aan.

We hebben de Gemeente en de makelaars aangegeven geïnteresseerd te zijn in mogelijke
aankoop. Mocht dit zo ver komen dan zal dit worden besloten in een ALV.

Geniet nog allen van een mooie zomer met veel vaarplezier.
Vriendelijke groet
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.

