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In memoriam Cecile van der Post
In de nacht van zondag op maandag 30 maart is Cecile van der Post overleden
als gevolg van een besmetting met het corona virus. We zijn er allen stil van en
denken aan Maarten en al degenen die ze ontredderd achterlaat. Er zijn er
maar weinig die zo lang meegevaren zijn met de wereld van ronde en
platbodemjachten als Cecile. Een lang verhaal dat nu plotseling stopt. Ze kende
iedereen en alle schepen. Als Cecile een havenindeling maakte dan had je het
mooiste plaatje. De laatste paar seizoenen voeren Maarten en Cecile in de
grundel Circium Pallustre, het droombootje waarmee ze naar Zeeland
vertrokken. Daar is het nu voor Cecile tot een ongedacht eind gekomen. Het is
niet te bevatten.
Maarten en familie: heel veel sterkte gewenst!

(rouwadvertentie Algemeen Dagblad 4-4-2020)

Beste VSRP-leden, lieve bootjesvrienden,
Het bestuur van de VSRP heeft een moeilijk besluit moeten nemen.
Onze zomerbijeenkomst in Terherne wordt geannuleerd. We kunnen dit
bericht niet mooier maken dan het is, helaas.

‘Het nieuwe normaal’ zoals Mark Rutte dit noemt, minimaal 1,5 meter afstand
van elkaar houden, is niet te realiseren in de Terherne Haven. Zeker omdat we
daar twee- of driedubbel komen te liggen.
Zijn er eind juli nog vaarbeperkingen (openingstijden sluizen en bruggen)?
Is de horeca weer toegankelijk voor grote groepen?
Zijn alle beperkingen van de huidige intelligente lockdown dan al opgeheven?
Evenementen zullen waarschijnlijk achteraan in de rij staan als beperkingen
opgeheven gaan worden.
Kortom: de veiligheid m.b.t. de gezondheid van onze leden is niet voldoende te
garanderen. Samen met alle andere onzekerheden is het bestuur dan ook tot de
conclusie gekomen om de zomerbijeenkomst van dit jaar te annuleren.
Frans Stam (Vrouwe Ayn) en Rommie Schuurman (Gouwe Boltje) hebben al
ontzettend veel werk voor dit evenement verricht. Een leuk programma
opgesteld, maar denk ook aan het contact leggen met de havenmeester, de
plaatselijke horeca en de watersportvereniging aldaar. Zij zullen nu hun
contacten op de hoogte gaan stellen van dit besluit.
Ook het jeugdbestuur was natuurlijk al bezig met activiteiten bedenken voor de
jeugd.
Dank jullie wel voor jullie inzet!!! En wat in het vat zit ……..!

Van de penningmeester .....
De penningmeester heeft vastgesteld dat nog niet alle digitale facturen zijn
voldaan. Hierbij het verzoek aan de leden die nog niet betaald hebben om dit
met spoed te doen. Voor leden die een kortingsabonnement op de Spiegel der
Zeilvaart hebben is het abonnementsgeld door de VSRP al aan de Spiegel
voldaan. Het is dus wel zo netjes om onze vereniging hiervoor niet te duperen.
Wij rekenen op u!

Zomerafsluiting (onder voorbehoud)
Het idee is ontstaan om een soort zomerafsluiting te organiseren. Heel
laagdrempelig, zodat het ook makkelijk geannuleerd kan worden mochten de
omstandigheden dat vragen. Mensen die in de buurt liggen met hun boot
kunnen varend komen terwijl anderen met eigen vervoer kunnen komen.

Voornamelijk om elkaar te ontmoeten en met een hapje en drankje bij te
kletsen, misschien met een ludieke activiteit.
Daar hebben we wel hulp bij nodig! Heb je zin om aan dit leuke initiatief mee te
werken? Of heb je een goed idee voor een locatie (met wc’s die open zijn en
een hal erbij bij slecht weer)? Neem dan contact op met Frans Stam
(fransstam@quicknet.nl).
Datum: zaterdag 19 september 2020
Plaats: ergens in Friesland?

Overige data (onder voorbehoud)
Najaarsvergadering: zaterdag 14 november 2020 in Den Helder (i.c.m. de
Traditionele Schepenbeurs)
Voorjaarsvergadering: zaterdag 20 maart 2021 in Schoorl
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