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Uitnodiging najaarsbijeenkomst 2019
Wil jij ook weten .....
• hoe

het gaat met de samenwerking tussen de VSRP en de SKVR?
• wat er allemaal te doen is in 2020?
• in welke haven we terecht komen met de zomerbijeenkomst 2020?
• waar

onze centjes aan op gaan in 2020?
• wat het middagprogramma wordt?
Kom dan naar de najaarsbijeenkomst op 16 november 2019 in Zwolle.
Snel inschrijven via onze website, want vol=vol!!
De vergadering wordt gehouden in het Bilderberg Grand Hotel Wientjes,
Stationsweg 7, 8011 CZ Zwolle. Dit is ook de plek voor lunch, borrel en diner.
Programma:
10:00 uur ontvangst met koffie/thee en koek
10.30 uur start vergadering
12.30 uur lunch
14.00 uur start middagprogramma
16.30 uur borrel
17.30 uur afsluiting en gelegenheid om te gaan dineren
Tot ziens in Zwolle!!

Werkgroep samenwerking SKVR/VSRP
De verschillende werkgroepen hebben de laatste tijd hard gewerkt om hun
onderwerp goed uit te pluizen. Overeenkomsten (heel veel gelukkig) en
verschillen werden op papier gezet. Het uitgangspunt is steeds om het beste
van beide groepen te behouden en te versterken.
Dinsdag 1 oktober is iedereen naar Utrecht gekomen om elkaar op de hoogte te
brengen van hun bevindingen. Er is al veel werk verzet, maar we zijn er nog
niet. Dus gaan we verder op de ingeslagen weg. Zowel SKVR als VSRP willen
bijeenkomsten open stellen voor elkaar, daar starten we in ieder geval al
mee. Op de komende vergadering in Zwolle zal uitgebreid stil worden gestaan
bij deze nauwere samenwerking en werpen we een blik op de toekomst.
Eind november komt de hele werkgroep weer bijeen om dit fusieproces verder
vorm te geven.

Terugblik activiteiten 2019
Van een aantal enthousiaste leden zijn korte impressies van activiteiten in 2019
op de website geplaatst onder het kopje 'Evenementen'. Leuk om te lezen hoe
iemand zo'n evenement heeft ervaren. Heb je zelf een mooi verhaal? Mail het
naar communicatie@vsrp.nl.
2019-07-05 Jan Haringrace verslag
2019-05-29 Zwartsluis onder Zeil verslag
2019-05-10 Platbodems aan de Maas verslag
2019-09-06 Veere verslag

Kwartetspel VSRP
Er waren een heleboel leuke tekeningen door Niek Sonneveld gemaakt aan
boord van de Hobbel. Te leuk om voor zichzelf te houden. Dus kwam Niek met
het fantastische idee om daar een kwartetspel van te maken.
Een beperkte oplage (50 stuks) werd gerealiseerd en uitgedeeld tijdens de
zomerbijeenkomst in Hellevoetsluis. Ook dat was huisvlijt, geprint op A4 papier
160 g/m2.

Mocht je dit kwartet ook willen hebben omdat je er niet bij kon zijn in
Hellevoetsluis... Of heb je gewoon zin om dit kwartetspel op dikker papier te
printen en eventueel te lamineren ..... ga naar onze website. Het kwartetspel
staat op de website (ook het doosje) onder de rubriek 'Weetjes'.
Veel maakplezier!

Belangrijke data 2019-2020:
2019
• SKVR

najaarsevenement: zaterdag 26 oktober 2019 in Kornwerderzand,
vanaf 12.00 uur. Info en inschrijven via de SKVR-site (ook voor VSRPleden)
• Najaarsbijeenkomst VSRP: zaterdag 16 november 2019 in Zwolle, vanaf
10.00 uur. Info en inschrijven via de VSRP-site (ook voor SKVRdonateurs)
• Traditionele schepenbeurs: 8 t/m 10 november 2019 in Den Helder. Info
hier.
2020
• Nieuwjaarsbijeenkomst

SKVR: 18 januari 2020 in Vreeswijk
• Voorjaarsvergadering VSRP 2020: zaterdag 14 maart 2020 te Schoorl
• Lustrumreünie 65-jarige SSRP samen met de Regionale Friese Reünie
(RFR): 11 & 12 juli 2020 te Langweer. Info op de SSRP-site
• Zomerreünie VSRP 2020: 30 juli – 2 augustus 2020 (Friesland)
• Sail Amsterdam 2020: 12-16 augustus 2020 te Amsterdam
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