Nieuwsbrief april 2019
Sommige schepen zijn al vaarklaar of op weg naar de zomerligplaats, andere
schepen worden nog heerlijk vertroeteld en voorzien van een frisse verf- en/of
laklaag. Kortom, drukte alom.
Terugblik voorjaarsvergadering 16 maart 2019
Graag nog even een terugblik op de voorjaarsvergadering van de VSRP in
Utrecht, in de Winkel van Sinkel. Veel van onze leden vonden de weg naar dit
mooie gebouw. Het verslag van de vergadering zal binnenkort te lezen zijn op
onze website.
Het bestuur heeft op die dag afscheid genomen van Niek Sonneveld als
bestuurslid communicatie. Hij blijft natuurlijk lid van onze vereniging en kan op
zijn eigen wijze betrokken blijven bij de VSRP-familie. Marjan Hogenbirk
(zeeschouw ‘De Brave Bison’) heeft de uitdaging om vanaf nu iedereen net zo
goed te informeren.
Dat Wilma van Dijk (Lemsteraak De Bever) de Jhr. H. van Foreestprijs in
ontvangst mocht nemen kwam voor haar heel onverwacht, maar is welverdiend.
De rondvaart per elektrisch aangedreven sloep door de grachten en singels van
Utrecht was super. Veel verrassende plekjes waren er te zien zoals mooie
hardstenen consoles waarop de lantaarns langs de gracht geplaatst werden.
Zelfs koning Willem-Alexander is daarop vereeuwigd (Zoutmarkt). Het eindpunt
van de rondvaart was vlakbij het Centraal Museum.
Daarna was er de mogelijkheid om óf het museum te bezoeken óf met een
stadsgids terug te wandelen langs allerlei hofjes en de Zeven Steegjes. Zelfs
voor de Utrechters onder ons waren er verborgen pareltjes bij.
Deze drukbezochte, sfeervolle dag werd afgesloten met een ‘borrel met hapjes’
gelardeerd met mooie muziek van de Academie Muzikaal Talent.
Wie dat wilde kon aansluitend genieten van een diner met uitzicht op de Dom.
Besluiten over onze toekomst
Tijdens de vergadering, waarbij er voldoende stemgerechtigde leden aanwezig
waren, zijn er twee belangrijke besluiten genomen:

1: Besloten is het initiatief te nemen tot het oprichten van een
samenwerkingsverband van alle Rond- en Platbodem-organisaties.
2: Besloten is om de intentie uit te spreken om samen te gaan met de Stichting
Schipperskring Kooijman, de Vries en Van Rijnsoever (SKVR).
Beide besluiten zijn de uitkomst van een ledenraadpleging begin dit jaar naar
aanleiding van de afspraak uit de najaarsvergadering 2018.
Werkgroepleden gezocht!
Het bestuur kan niet alleen zorgdragen voor uitvoering van deze besluiten. Daar
hebben we onze leden hard bij nodig. Voor een werkgroep, waarin ook
donateurs van de SKVR zullen plaats nemen, zoeken we jou om vanuit de
VRSP mee te denken! Het streven is om voorjaar 2020 samen te gaan met de
SKVR.
Dus wil je, samen met onze SKVR-vrienden, meedenken over hoe deze
fusie vorm te geven, geef je dan zo snel mogelijk op via een mail
aan voorzitter@vsrp.nl. Opgeven kan tot uiterlijk 28 april 2019.
Zwartsluis watersportzaak aanbieding
Op de website staat een bericht over de aanbieding die watersportzaak Koos
Slurink heeft voor deelnemers aan ‘Zwartsluis onder Zeil’.
Het betreft een aanbieding van trapfenders en reddingsvesten.
Belangrijke data:
Zomerreünie VSRP 2019 : 15-18 augustus 2019 te Hellevoetsluis (inschrijving
geopend op onze website)
Najaarsvergadering VSRP 2019 : Zaterdag 16 november 2019 te Zwolle
Voorjaarsvergadering VSRP 2020 : Zaterdag 14 maart 2020 te Schoorl
Zomerreünie VSRP 2020 : 30 juli – 2 augustus 2020 (in regio Noord)
Sail Amsterdam 2020 : 12-16 augustus 2020 te Amsterdam
Overige evenementen (VSRP – in samenwerking – extern)
Platbodemweekend aan de Maas : 10-12 mei 2019
organisatie WSV de Zandmeren, info: Platbodemvaren@gmail.com
Zwartsluis onder Zeil : 29 mei – 2 juni 2019 (inschrijving geopend op onze
website)
organisatie: Stichting Zwartsluis onder Zeil, info: www.zwartsluisonderzeil.com
Jan Haringrace : 5-7 juli 2019, organisatie: Stichting Monnickendammer
Hardzeildagen

info: www.janharingrace.nl
Havendagen Zeewolde : 12-14 juli 2019, organisatie: Puur Zeewolde
info: www.puurzeewolde.nl/listings/havendagen-zeewolde/
Naardense Vaardagen : 14-16 september 2019 (schuttingen ook mogelijk op 9
of 11 september)
organisatie: Vereniging vestingstad
Naarden, info: www.verenigingvestingstad.nl/naardense-vaardagen/
Eerste Nationaal Mobiel Erfgoed Weekend : 14-15 september 2019 (voorheen
Suydersail - Lelystad)
organisatie: Federatie Varend Erfgoed Nederland
(FVEN) info: www.mobielerfgoedweekend.nl

