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Van het bestuur…..
Hard aan het werk, of thuis met het gezin, samen of alleen. Waar je ook bent,
wat je ook doet, bedankt voor je betrokkenheid bij de VSRP in deze bijzondere
tijd!
Deze coronapandemie betekent veel voor ons allemaal. Het vraagt
aanpassingsvermogen voor wie ineens wekenlang vanuit huis moet werken,
zorg op afstand moet geven, in isolatie moet zitten, (klein)kinderen niet ‘life’ kan
zien en knuffelen, afscheid moet nemen.
Samen zetten we de schouders eronder. Met samenwerking, veerkracht én
humor gaan we de komende tijd tegemoet. En dat levert mooie initiatieven op
(zie voor leden - door leden).
‘Hoop is de kunst om ergens aan te werken omdat het goed is’, schreef Václav
Havel.
Wij wensen jou en je dierbaren hoop en goede gezondheid.

Overdracht secretariaatswerkzaamheden
Bert Mechielsen heeft aangegeven wegens gezondheidsredenen per direct te
stoppen met de secretariaatswerkzaamheden. Marjan Hogenbirk neemt hem
voorlopig waar.

Samenwerking SKVR/VSRP
Het fusietraject zal opnieuw ingevuld gaan worden. De aangekondigde
statutenwijziging komt in de najaarsvergadering in stemming. Hierover meer in
de volgende nieuwsbrief.

Op weg naar een ledenvergadering ….. en coronaproblemen die
onverwacht roet in het eten gooien (door Frans Stam).
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September 2019: het bestuur besluit om de ALV op 14 maart 2020 in
Schoorl te laten plaats vinden. Dat betekent dat Frans Stam (bestuurslid
evenementen) ruim van te voren aan de slag gaat.
Overleg met het dorpshuis 'De Blinkerd', regelen van een luxe lunch
aldaar.
Spreker zoeken en boeken.
Bezoek aan strandpaviljoen 'Luctor et Emergo' om een borrel op het
strand te regelen.
Ook restaurant 'Honky Tonk' wil wel met Frans in zee voor het diner.
Na al deze gesprekken met de horeca wordt een begroting opgesteld
door Frans. Het bestuur, en met name de penningmeester, keurt deze
begroting goed evenals het programma.
Overleg met André Hoogervorst (webbeheerder) hoe dit op de site te
promoten. André heeft mooie voorbeelden.
Er is veel werk verricht maar het evenement staat als een huis!
Een mooie folder wordt gemaakt om tijdens de nieuwjaarsreceptie van de
SKVR te verspreiden.
En de aanmeldingen stromen binnen.
Voor elke aanmelding maakt Frans een envelop op naam met de
benodigde munten en een plattegrond.
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Ook de menu-aanpassingen i.v.m. allergieën worden doorgegeven aan
de horecaondernemers. Frans bezoekt de horeca nog een aantal keren
om te kijken of alles klopt.
Overleg met geluidstechnicus Anjo en hoofd techniek Hans van 'De
Blinkerd'.
Het is nu februari 2020, drie weken voor de vergadering. Er zijn 95
aanmeldingen voor de ALV en ruim 60 mensen besluiten om deel te
nemen aan het diner op eigen kosten voor een afgesproken prijs bij
'Honky Tonk'.
Nog een laatste keer spreekt Frans met de gastspreker af hoe laat hij
begint en hoeveel tijd hij mag gebruiken.
De film die ’s middags na de gastspreker zal worden vertoond is gekocht
en ligt klaar.
9 maart 2020: de inschrijving wordt gesloten. Alles is geregeld, dat geeft
een goed gevoel en Frans heeft er zin in.
De eerste berichten over coronabesmettingen in Brabant druppelen
binnen en worden steeds heftiger.
12 maart 2020: regeringsmaatregelen: bijeenkomsten met meer dan 100
personen worden afgelast. Het bestuur besluit dan ook om de
bijeenkomst in Schoorl af te annuleren. Dat betekent mailen, bellen,
appen naar de deelnemers die zich hebben aangemeld en de website
aan te passen. Frans gaat langs de horecaondernemers. Geen leuke
boodschap.
De ondernemers werkten gelukkig goed mee, waarvoor onze dank!! De
schade voor de versproducten heeft de VSRP betaald.
20 maart 2021: het programma gaat in reprise!

Voor leden – door leden Zomerzwerftocht “Van Kaag naar Konijn”
Kappers, jachthavens, toiletgebouwen en terrassen zijn (bijna) weer open.
Sluizen en bruggen worden weer bediend. Er is voldoende toiletpapier aan
boord: tijd voor mooie vaarplannen! Daarbij hopen we natuurlijk ook onze
mede-platbodemzeilers te ontmoeten. Maar om dat centraal vanuit de VSRP te

organiseren ligt lastig. Het is al snel een evenement. Daarom is bij mij het idee
ontstaan om een informele aan- en afhaak tour te houden van Holland naar
Friesland onder de titel: Van Kaag naar Konijn.
Na het weekend van 18 en 19 juli start de tour ergens in de buurt van het
Kaageiland. Door middel van een groeps-app weten geïnteresseerde schippers
en bemanningen waar de eerste ontmoeting zal plaatsvinden. Iemand die
bekend is met de lokale mogelijkheden zorgt voor een stukje kade, een eiland,
een steiger. We voeren een groen vlaggetje, gaan niet rijen dik liggen, we kijken
per dag met wie we op 1,5 meter afstand willen bijpraten. Via dezelfde
groepsapp kunnen alle schepen weten waar de aan- en afhaakvloot zich in de
dagen erna bevindt. Vanaf 20 - 21 juli trekt de groep met elkaar of in kleine
eskaders over de Randmeren of via Markermeer en IJsselmeer naar het
noorden. De keuze voor de route Edam – Enkhuizen - Stavoren dan wel
Lelystad – Urk - Lemmer of Randmeren – Ketelmeer - Noordwest Overijssel is
uiteraard afhankelijk van het weer en de wensen van de deelnemers.
Tijdens het moment dat we elkaar in hetzelfde haventje of op een eilandje
ontmoeten kunnen er zogenaamde 1,5 meter (culinaire) palavers ontstaan. In
onze goed geventileerde kuipen moet dat geen probleem zijn, maar we
respecteren de geldende regels. Rond 27 juli zijn we in Friesland, daar zijn
steigers genoeg. Er kan de gehele tour worden aangehaakt en afgehaakt.
Op 2 augustus wordt de tocht afgesloten op het Konijneneiland in de Fluessen
(officieel de Langhoekspolle). Dan zijn we van Kaag naar Konijn gevaren. Maar
wie weet komen we toch nog bij de Chinees in Terhorne/Terherne. Dit alles
nader te bepalen.
Het zou mooi zijn om tijdens de tocht de nadruk te leggen op het samen zeilen,
spontane eskaders, mooie rondjes en prachtige trajecten.
Een kleine rondgang per mail leverde veel positieve reacties op, dus het plan
gaat door: meld je vrijblijvend aan door een mail te sturen naar Niek Sonneveld,
zeeschouw Hobbel: sonneveldniek@yahoo.co.uk en vermeld daarbij ook wat je
bijdrage aan de voorbereidingen zou kunnen zijn. Want voor nu zoeken we een
kernclubje dat dit idee omarmt en verder invult.
NB Deelname aan deze zwerftocht is volledig op eigen kosten en
verantwoording.

‘Save the date’ jaarprogramma 2020/2021 (onder voorbehoud)
In navolging van de regels van de Rijksoverheid organiseert de VSRP tot 1
september geen bijeenkomsten.
•
•
•

zaterdag 19 september 2020: afsluiting zomerseizoen in Woudsend met
en zonder schepen (aanspreekpunt vanuit bestuur: Fer Martens)
zaterdag 14 november 2020: najaarsvergadering in Den Helder (incl.
toegang traditionele schepenbeurs)
zaterdag 20 maart 2021: voorjaarsvergadering in Schoorl

Het bestuur:
Fer Martens
Gerda Meijer
Frans Stam
Marjan Hogenbirk

voorzitter
penningmeester
evenementen
communicatie/
secretariaat

Windstreek
Cambria
Vrouwe Ayn
De Brave Bison

