UIT DE STUURHUT
Ondanks dat we er al een aantal weken achter de rug hebben, wil ik jullie
alsnog een goed en gezond 2009 toewensen.
We mogen terugzien op een bijzonder mooi jaar waarin wij volop mochten
genieten van het 25jarig bestaan van onze vereniging.
Dit jaar wordt het een heel wat rustiger jaar. Wellicht is er dan meer tijd om
elkaar (nog) beter te leren kennen als we samen aan het varen zijn….
Ik heb eens in de archieven gedoken om te achterhalen de hoeveelste
voorzitter ik nu ben geworden in de afgelopen 26 jaar.
Van ‘83 is Ruud Petersen het geweest tot ‘92
Van ‘92 is Ronald Kooyman het geweest tot ‘93
Van ‘93 is Ton Bleyie het geweest tot 2000
Van 2000 is Jaco de Jong het geweest tot 2006
Van 2006 is Ivo Petersen het geweest tot 2007
Van 2007 is Jan-Jacob Bakker het geweest tot eind 2008
En nu ik…….
Ik hoop voor u en mijzelf dat wij het lang samen volhouden! Gezien de
geschiedenis is er vaak en soms snel gewisseld als voorzitter en dat geeft
niet bepaald rust. Als bestuur kan er alleen goed samengewerkt worden
als men elkaar leert kennen en dat wil niet in een paar maand…...
Omdat de Bakenier toch al jaren ons clubblad is geweest hierbij toch editie
36. We moeten als leden er maar eens over praten wat wij er van vinden
en wat wij naar de toekomst zouden willen maar nu hebben wij als bestuur
gemeend toch een clubblad uit te geven. Als communicatiemiddel werkt
dit erg goed.
Onze volgende ledenvergadering is gepland op woensdag 11 maart, ik
hoop jullie daar allen aan te mogen treffen.

GERBEN BOSMAN

1

Op bezoek bij GroenRijk in Dronten
Het idee werd geboren doordat GroenRijk ons sponsorde tijdens
de open dag in 2008 en daarvoor in ruil vroeg of wij in januari
2009 met onze waterbak en schepen bij hun zou willen komen
varen.

2

Varen in de winter, lekker warm onder een dak, dat doen wij niet
zo vaak…..
Het was te zien aan het aantal aanwezige leden! Het was er

drukker dan op menig clubavond…..
Tja, de koffie was gratis, wellicht was dit doorslaggevend? Nee,
het was vast en zeker de warme soep en brood wat aan het einde werd aangeboden!
In ieder geval moeten wij er als bestuur maar eens over praten
of dit vaker in de winter te regelen is.
Qua bezoek hadden we meer verwacht, maar het plezier was er
bepaald niet minder om…

3

Gelukkig hadden we ook
onze commissie van wijze
mannen bij ons, zoals
hiernaast te zien is.

Modellen waren er genoeg:

4

Het was een geslaagde
dag. Geheel in stijl hebben we samen opgeruimd, zoals het hoort.

Maar wat sommigen deden na de sluiting van de kassa’s blijft
voor ons een raadsel…...

5
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BAKENPRAATJES
Als bestuur viel het ons op dat niet ieder lid weet hoe dingen binnen onze
vereniging geregeld zijn, zeker de nieuwe niet. Om deze reden een kleine
opsomming.
Sleutels:
Ieder lid mag tegen betaling van een kleine borg de sleutels hebben van de
slagboom, hek en loods. Dit is te regelen bij Jan, onze penningmeester.
Hierdoor kan ieder lid, op ieder gewenst moment op het terrein van de VGF
varen!
Ieder bestuurslid heeft de sleutel van het verenigingsgebouw. In bepaalde
gevallen is deze te leen, vraag een bestuurslid.
Verschillende interesses:
Niet iedereen is het zelfde. Onze vereniging kent verschillende activiteiten
waar iedereen zich op in kan schrijven, het is nooit een verplichting.
Ook de opbouwdag aan het begin van het seizoen, de opruimdag aan het
einde en natuurlijk onze jaarlijkse open dag is geen verplichting.
Maar als bestuur zouden wij het erg op prijs stellen indien u op deze
drie dagen wel samen met ons aanwezig zou zijn!

Contributie betaling:
De contributie dient bij vooruitbetaling
per jaar voldaan te worden.
In het geval men de betaling vergeet wordt na 31 maart € 10,00 boete in
rekening gebracht.
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VERJAARDAGSKALENDER
Mrt

Apr
Mei

8
25
25
12
30
5

Mageet Bakker/Fledderus
Tjerk Wester
Ruben Bosman
Gerben Bosman
Bert Kip
Jaco de Jong

Open dagen bij de VaargroepFlevoland
Hoe zal het er in 2009 uitzien?

8

Onze brug vertoonde “ouderdomskwaaltjes” en wordt dit jaar door Klaas
en Gerben onder handen genomen

9

10

11

EVENEMENTENKALENDER 2009
Alle activiteiten van onze vereniging:
11
9
6
3

maart
mei
juni
okt.

ledenvergadering
Opbouwdag
Open dag
Opruimdag

En wat is al bekend van elders:
14-15 febr.

Modelbouwshow – Zeelandhallen te Goes

28

Opendag Modelbouwclub Epe in Forellenkwekerij te Emst

mrt.

22-26 apr.

InterModellBau te Dortmund

01-04 mei

Nationale Sleepbootdagen in Zwartsluis

9-10

mei

Wheels in Miniature in IJsselhallen te Zwolle

16

mei

Marinedag + Voorjaarsvaardag MMI bij S.M.G. IJmond

16

mei

Model Bouw Almelo

17

mei

Subsail Duikbootdag te Biddinghuizen

21
mei
21-24 mei
19-21 juni

Werkschependag Modelbouwforum.nl bij S.M.G. IJmond
Uitnodiging 28e Internationale Vaarshow MV “Vaargroep Groningen”
H.M.B.V. Nieuwe Koers, Quelderduyn
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