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Toekomst visie “Vitaal Koggeschip”

Website

Als bestuur hebben we een avond besteed
aan de toekomstvisie “vitaal koggeschip”.
Wat mij betreft een inspirerende avond met
elkaar delen en praten over wat we lezen in
de visie, wat betekent dat en bovenal hoe
gaan de deze visie omzetten naar acties.
Concreet hebben we met elkaar afgesproken dat we starten met het opstellen van
een aantal plannen die een bijdrage moeten
gaan leveren aan zaken als bloeiend, betrokken (binnen de vereniging maar ook daar
buiten), bekendheid, het op peil houden van
faciliteiten en een gezonde vereniging.

Sinds enige tijd hebben we aan de haven
een expert in digitale communicatie en websites, Simon Ouwerkerk. Simon is tevens de
beoogd opvolger voor Jolande Kok in het
bestuur. Hij is bezig om onze website onderhanden te nemen en weer toekomst bestendig te maken. De eerste ‘proeven’ zien er
veel belovend uit. Er moeten nog een aantal
keuzes gemaakt worden, daarna kan hij op
volle vaart gaan bouwen. We streven erna u
tijdens de jaarvergadering 2018 de nieuwe
site te presenteren.

Heel concreet:
- Er is een commissie in het leven geroepen die een plan gaat maken voor de loods.
- We gaan een meerjarenplan maken mbt

voor jong en oud kunnen we wanneer doen
evt samen met de buren en wat hebben we
daarvoor nodig)
- We gaan een commissie (tje) in het leven
roepen die het hele terrein onder de loep
neemt en met een toekomstig ‘inrichtingsplan’ komt.
- De penningmeester gaat zich beraden
over: “wat betekent een financieel gezonde
vereniging.” Zodat we daar mee met name
goede besluiten kunnen nemen over de grote investeringen.
- We gaan actief onze buren benaderen
om te onderzoeken waar we elkaar kunnen
ondersteunen of wel helpen, maar ook hoe
we met z’n allen de watersport en recreatie
langs de Seveningseweg beter op de kaart
kunnen gaan zetten.

het in stand houden en verbeteren van onze
faciliteiten (wanneer moeten we welke grote
klus uitvoeren en wat gaat dat kosten)
- We gaan kijken hoe we ook in de winter
de komende jaren de betrokkenheid aan de
haven kunnen vergroten (welke activiteiten

Kortom: eerst een hoop plannen maken daarna de haalbaarheid in tijd en geld op elkaar
afstemmen. Vervolgens de handen uit de
mouwen. We hopen op de jaarvergadering
al een aantal zaken te kunnen presenteren.

Bestuur
Reguliere vergaderingen gaan ook door, daar
spreken we over de gang van zaken langs de
haven. Wat moeten we nu aanpakken, wat
moet wachten op het grotere plan.
In ieder geval gaat de snoei-ploeg onverminderd door, dat heeft u ongetwijfeld gemerkt.
Dit moet ook wel aangezien we een fiks aantal zieke bomen hebben.
Er wordt ook weer hard gewerkt door onze
hellingmeester velen willen een plekje op de
wal, niet voor iedereen was plek helaas.
Hoe zit het met de bezetting. Binnenkort
gaan we met de havenmeesters en hellingmeester het seizoen evalueren. Het lijkt erop
dat er voldoende havenmeesters echtparen
zijn voor volgend jaar, dat betekent dat er
nieuwe echtparen bij gaan komen. En onze
coördinatorhavenmeesters heeft er plezier in
en heeft aangegeven door te gaan.

Hoe is de bezetting van de commissies en
het bestuur. De TC heeft geen vacatures en
ook de evenementencommissie is op sterkte.
Ook de commissie voor de loods heeft voldoende leden om een mooi resultaat neer te
gaan zetten.
Binnen het bestuur zelf vertrekken 2 leden
komend voorjaar, zoals het ernaar uit ziet
hebben we de vervanging inmiddels ingevuld.
Enige zorg blijft de hoeveelheid werk bij de
hellingmeester. We zijn op zoek naar een
tweede hellingmeester om de werklast te
verdelen, maar ook om ingeval van ziekte
niet meteen onthand te zijn. Hoewel er een
tweetal leden is die ingeval van nood willen inspringen, biedt dit geen structurele
werklast vermindering. Een enkele naam is
genoemd en wordt binnen TC besproken.
We hopen dat hier snel een goede oplossing
hebben.

Waterkampioen
Dit jaar staat in iedere editie van de Waterkampioen een rubriek die heet : “De Vereniging”. Hierin wordt een vrijwilliger van een
vereniging geïnterviewd. Voor een van de
nummers wilde de redactie graag iemand
van WV het Koggeschip aan het woord
laten. Met name dan een vrijwilliger die zich
inzet voor de vereniging.
Na wat heen en weer gemail bleek dat de
redactie nog opzoek was naar een redacteur van het verenigingsblaadje of een hellingmeester. De keus was mede door de
tijd snel gemaakt. Onze eigen Waterkampioen en hellingmeester, Marcel Hollander, vond het een hele eer. Inmiddels heeft
het interview plaatsgevonden en zijn er
actie foto’s gemaakt. Voor ons allen nog wel
even wachten want publicatie van het artikel is pas in het december nummer van de
Waterkampioen.
Ook zullen we tegen die tijd het artikel op
onze eigen website delen.

De secretaris
In de laatste scheepspraet heb ik gemeld dat
Wim Vos voor ca 3 maanden in Israël is om
daar vrijwilligerswerk te doen samen met zijn
vrouw Anneke. Ze werken daar samen twee
dagen in een gaarkeuken. Daarnaast werkt
Wim 3 dagen in een werkplaats in Bethlehem
met mensen met een beperking. Anneke
helpt in de thuiszorg. Wilt u de belevenissen
van Wim en Anneke volgen, ze houden een
blog bij: vreugdevos.wordpress.com

Agenda
Let op! Per ongeluk is de verkeerde
datum voor de boerenkooltocht in de
scheepspraet gepubliceerd
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