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Tel: 06 12 31 90 72
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Voorzitter:
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06 21 54 24 92
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Tel: 06 41 26 85 56
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Clubhuiscommissaris:
Martin de Jong
Tel: 06 29 50 58 24
martin2dotjong@kpnmail.nl
Redactie:
redactie@vennemeer.nl
Website: www.vennemeer.nl

Beste Vennemeerleden,
Na een onstuimige start van het gelukkig zonnige vaarseizoen 2020 een terugblik van het bestuur. Ten eerste het opzeggen van het voorzitterschap van Henk Boting was een onverwachte tegenvaller voor de vereniging. Het is echter zijn eigen keuze en het bestuur respecteert
zijn besluit. In ieder geval dankt het bestuur Henk voor zijn inzet gedurende de afgelopen 5
jaar..
Ongetwijfeld bent U als leden zeker benieuwd hoe het staat met het zoeken naar een nieuwe
voorzitter. Door de vele aanmeldingen was de keuze moeilijk. Helaas, dit was niet het geval.
Na veel lobbyen bij onze leden heeft het bestuur nu wel een potentiële kandidaat. Deze neemt
de taak op zich, niet uit medelijden voor de club, maar omdat hij de aan deze functie gestelde
wensen hoopt te kunnen waarmaken. Wij hopen deze op de komende ledenvergadering met
goedkeuring van de algemene ledenvergadering te kunnen installeren. Deze bijeenkomst zal
op zondag 29 november a.s. weliswaar op aangepaste wijze plaatsvinden in ons vertrouwde
clubhuis.
Corona heeft ook onze club te grazen genomen. Met zoveel grasland om ons heen was dit
niet te vermijden! Gelukkig hebben Hans en Mirjam de Brasserie met de bekende 1,5 m afstand weer tot leven weten te brengen. De afhaalservice was zeker een goede en verstandige
aanpassing. De Brasserie, ons clubhuis, is een belangrijk trefpunt voor onze vereniging. Wij
hebben ons dan ook gelukkig weer kunnen treffen en laven aan de Zuipschuit. Het was dit
seizoen weer goed toeven in het restaurant en natuurlijk op ons zon overgoten terras.
Jammer dat onze klassieker het midzomerfeestje met de Sloepentocht is gestrand. We realiseren ons door dit wegvallen wat we missen. Het volgend vaarseizoen, als ‘het nieuwe normaal’ dit tenminste toelaat, gaan we deze happening zeker weer oppakken.
Het vaarseizoen 2021 wordt voor WSV-Vennemeer een bijzonder jaar. Ons geliefde clubje
bereikt dan de gezegende leeftijd van 100 jaar. Dit zullen we
niet ongemerkt aan ons voorbij laten gaan. De feestcommissie,
bestaande uit Anja, Paul, Wilma, Martin en Astrid heeft de
nodige festiviteiten op de helling staan. Deze zullen dan ook
zeker in aanwezigheid van heel veel leden, waar het feestcomité en bestuur op rekenen, te water worden gelaten. De feestcommissie gaat hier in deze Venneflits verder op in en zal alvast een tipje van de sluier doen oplichten.
Het onderhoud aan de haven en clubhuis van onze vereniging
gaan gewoon door. Gelukkig is de gezondheid van onze havenmeester Adrie weer zo blakend, na twee operaties aan de heup, dat hij het vervangen van
de houten steigerdelen weer op zich heeft kunnen nemen. Daar zijn wij als bestuur en leden
dan ook zeer trots op.
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Voor het komend najaar staat ook onderhoud aan het eind van de binnensteiger in de
planning. Voor deze werkzaamheden is door het bestuur reeds opdracht aan firma de
Rijk gegeven. Dit is dezelfde aannemer die vorig jaar naar grote tevredenheid de damwand constructie aan de buiten steiger heeft uitgevoerd. En dit resultaat mag er zijn. De
steiger is tijdens de hevige stormen zeer stabiel en geeft de boten aan de buitenzijde
meer rust. Daarnaast is het ook gunstig voor onze drijvende steiger. De koppelingen en
bouten krijgen minder te verduren van de hevige golfslag aan de lage wal.
Binnen de COVID-19 afspraken zien wij jullie graag op de komende ledenvergadering
op 29 november a.s. Voorlopig gaat het bestuur ervan uit dat de ledenvergadering in ons
eigen clubhuis kan plaatsvinden. Volgens de huidige richtlijnen mogen er maximaal 50
leden aanwezig zijn. Het bestuur stelt voor om dit te beperken tot één persoon per familie zodat er zoveel mogelijk verschillende leden aanwezig kunnen zijn. Wij verzoeken u
zich voor deze vergadering aan te melden via de mail: secretaris@vennemeer.nl
Van harte hopen wij het 100-jarig bestaan in het seizoen 2021 weer van ouds, maar wel
in het teken van het nieuwe normaal, te gaan beleven. Ook zijn we erg blij dat Anja van
Santen, als opvolgster van Luc Raaman, de verzorging van de Venneflits op zich gaat
nemen en als u van plan bent uw lidmaatschap en/of ligplaats op te zeggen doe dat dan
vòòr 1 november 2020.
Tot slot willen we jullie eraan herinneren, dat als u naar het Venemeer komt de Leidseweg is afgesloten van 28 september 2020 tot eind mei 2021.
Hartelijke groet,
het bestuur

Jubileum 100 jaar Vennemeer 1921-2021

Havencommissaris:
Hans Stil
Tel: 06 41 26 85 56
havencommissaris@vennemeer.nl

20 augustus 2021 bestaat onze vereniging 100 jaar! De eerste voorbereidingen zijn getroffen en
het jubileumweekend kan al worden genoteerd. De festiviteiten gaan plaatsvinden van vrijdagavond 3 september 2021 tot en met zondagmiddag 5 september 2021 in onze Brasserie. Hans
en Mirjam Snijers denken met ons mee en helpen met de voorbereidingen.

Clubhuiscommissaris:
Martin de Jong
Tel: 06 29 50 58 24
martin2dotjong@kpnmail.nl

Save the date: 3-4-5 september 2021

Redactie:
redactie@vennemeer.nl
Website: www.vennemeer.nl

Laten we met z’n allen duimen, dat de Corona tegen die tijd helemaal onder controle is en dat
we dit heuglijke feit met elkaar mogen vieren.
Hartelijke groet, Paul, Wilma, Martin, Astrid en Anja
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