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UIT DE STUURHUT 
 
Als ik dit schrijf dan is het al oktober. We hebben net de stijgers uit het water ge-
haald en dat ging mag ik wel zeggen best goed. Een aantal foto’s hiervan zijn op 
in deze uitgave verspreid geplaatst. Dat het goed ging kwam zeker ook door het 
aantal mensen wat mee hielp, fijn om zo samen te laten zien waar een vereniging 
voor staat.  Dat gevoel krijg je ook als je je omdraait en kijkt naar datgene wat wij 
als vereniging allemaal weer voor elkaar hebben gekregen dit seizoen.  
Er was weer van alles georganiseerd, voor elk wat wils. En zo hoort het ook als je 
een vereniging bent met zo’n bonte verzameling leden. De een bouwt het liefst, 
weer een ander vaart liever alleen maar, je hebt ze die stad en land afreizen naar 
open dagen en andere evenementen, je hebt ze zelfs die veel naar wedstrijden 
gaan om hun “skils” te meten met de rest van Nederland. 
Dat laatste is interessant: We hebben plannen om volgend jaar hier iets mee te 
gaan doen bij VGF. We hebben de spullen in ons bezit van een officieel wed-
strijdparcours en bekijken of dit bij ons eenvoudig te gebruiken is. 
 
Daarnaast zijn er heuse bouw/onderhoudsplannen in voorbereiding bij en om ons 
clubgebouw. We zijn aan het bekijken of de grond vanaf het gebouw naar het 
water wat horizontaler gemaakt kan worden. Daarnaast komt er binnenkort een 
meerjaren onderhoudsplan, opdat we niet “zomaar” dingen gaan doen. 

 
 
 
 

Tot ziens aan de waterkant, 
Gerben Bosman 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



4 

 
 
 

10 Euro bij de Action 
 
Het klinkt als een advertentie en dat is dit niet. Het zijn de letterlijke woorden van 
Klaas toen hij mij aan de waterkant bij de VGF zijn nieuwste aanwinst liet zien.  
Op de klep van zijn koffer waar hij zijn afstandsbediening in heeft zitten zat een 
klein plaatje met zonnecellen, het was mij nog niet eens opgevallen.  
De een ziet iets als hij naar een stuk houd kijkt, de ander (zoals Klaas) zien iets als 
ze elektronica zien, ieder zijn gave.  
Klaas was in de Action en zag een aanbieding met zonnepaneeltjes en heeft er 
direct een aantal onder de arm geslagen. Met een beetje licht er op komt er 12 volt 
van af met een maximale stroom van 100 mA. Dit is zo te gebruiken voor het op-
laden van batterijen dacht Klaas en sloot er zijn zender op aan. Gevolg? De batte-
rij van de zender was na een week zonder opladen vol om te kunnen varen…. 
Je moet er maar opkomen. Hij heeft een van de aangekochte paneeltjes vast ge-
maakt op de deksel van de koffer en de kabel naar binnen gewerkt. 
Ik hoop dat het resultaat helder te zien is op de onderstaande foto’s. 
Wellicht een idee als je weer eens wat tegenkomt in een winkel! 
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Boottocht met de Tjalk “Witte Wiefke” 
Als dank voor de aanwezigheid van de Vaargroep Flevoland op de opendag van 
scheepwerf Peters te Kampen (Tijdens Sail-Kampen) mochten twee mensen 
van ons een dag meevaren op de tjalk “Witte Wiefke”. 
Bij de loting ( we waren met meer mensen aanwezig )  waren Jacco en ik de 
gelukkigen die mee konden. 
We werden om 10 uur ’s morgens op de kade in Kampen bij de boot verwacht. 
Direct kregen we koffie met koek en toen iedereen ongeveer 10u15 aan boord 
was kozen we het ruime sop van het Ketelmeer.  
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Het was eigenlijk een te mooie dag om te zeilen, er stond namelijk nagenoeg geen 
wind.  
Op motorkracht gingen we richting Ketelmeer en op het Ketelmeer konden de zeilen 
bij gezet worden.  
De verzorging aan boord was uitstekend, er was van alles aan boord.  
Het was een soort van zelfbediening, dus wanneer je zin had in iets te drinken ging je 
naar de koelkast . 
 
Zoals al gezegd was er niet veel wind, daarom konden we niet naar het IJsselmeer en 
keerden we weer op het Ketelmeer. Volgens de schipper waren we anders wel naar 
het IJsselmeer gegaan. De terugtocht op de IJssel ging weer op motorkracht. We heb-
ben zeker een fijne dag gehad. 
 

Frans v.d. Linden 
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Gerben 
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GEBEURTENISSEN bij/van/door SHIPYARD PETERS 
 

Van onze Zwolse modelbouwcollega’s kregen wij begin dit jaar een verzoek om ge-

zamenlijk te willen deelnemen aan de opendag van Shipyard Peters in Kampen op 3 

april jl. Het werd een leuke dag waarbij wij door onze gastheer Shipyard Peters goed 

verzorgd werden. In Bakenier nr. 40 hebben we daarover al het één en ander kunnen 

lezen. 

In de grote hal lag toen een kolossaal groot stuk achterschip wat ooit eens een groot 

zeeschip moest gaan worden, maar daarover straks meer. 

 

In september lazen we in de plaatselijke bladen dat op zaterdagmiddag 11 september 

om 16:00 uur bij Shipyard Peters een groot schip te water zou worden gelaten. Het 

kon niet anders dan dat het schip moest zijn waarvan in april het achterste stuk nog 

maagdelijk in de loods lag. 

Het betrof de Momentum Scan, een groot zeeschip voor vervoer van grote deklasten, 

vandaar de grote kranen aan boord, waarvan er nog één op de kadewerf lag. Het pu-

bliek werd toegestaan om op de werf de tewaterlating gade te slaan. Om een goed 

plekje te vinden was ik al vroeg in de middag gearriveerd. 

Het hele terrein was nog toegankelijk, en niet afgesloten. Achterop het terrein was 

een mooie vrije plek om de hele tewaterlating te kunnen bekijken. Doch tijdens een 

eerdere tewaterlating van een schip in de provincie Groningen heb ik kunnen zien 

wat een enorme watermassa dan wordt verplaatst. Vele mensen werden toen door een 

grote golf de dijk opgekwakt en liepen een nat pak en mogelijk verwondingen op. Ik 

was er niet gerust op dat mijn gevonden plekje veilig zou zijn. Het werfpersoneel kon 

ook geen uitsluitsel geven omdat nog nooit eerder zo’n groot schip daar van de hel-

ling was afgegleden. Het was pas 14:30 uur en ik had al ruim een uur achter op de 

werf doorgebracht. Inmiddels was er een afzetting gemaakt met dranghekken om de 

genodigden ruime plaats te bieden. Ik vroeg aan de bewaker bij de doorgang of ik 

even naar mijn auto mocht en daarna weer terug naar de plek waar ik vandaan kwam. 

Dat was OK. 
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Ik besloot nog een poosje in de auto uit te rusten voordat ik weer terug zou gaan. 
Even over drieën ging ik terug naar de afzetting, doch inmiddels was er een andere 
bewaker, die niet was te vermurwen om mij door te laten, dus bleef niet anders op 
dan mij tussen het overige publiek te begeven.  
Jan Hofman stond daar ook al tussen en later kwamen Mark en Jacky Stevens, Hen-
drik met zijn vriendin Marjon en Ton en Marian. Gezamenlijk hebben wij vlak achter 
de dranghekken de rest van de tijd staan af te wachten. Aan de andere kant van de 
hekken kwamen echter steeds meer mensen als genodigden voor onze neus te staan, 
zodat ons uitzicht er niet beter op werd. Even voor vieren begonnen de toespraken 
waarvan we niet veel verstonden, alleen dat ze in het Engels werden gehouden en 
ruim na vier uur zagen we de fles champagne tegen de boeg uiteen spatten.  
Het werfpersoneel begon uit alle macht met grote mokers de belemmeringen weg te 
slaan, die het schip nog tegenhielden.  
En plotsklaps kwam het grote gevaarte in beweging en gleed het water in. Eerlijk 
gezegd heb ik er weinig van gezien omdat ik meer gefocust was om het hele gebeu-
ren via de camera hoog boven mijn hoofd over de mensenmassa heen vast te leggen. 
Het hele spektakel duurde amper een minuut. 
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2 foto’s van het schip zoals ze op 3 april 
was….. (redactie) 
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Mijn auto stond vooraan bij het directiekantoor geparkeerd en na afloop ben ik daar 
gauw heengegaan om voor de drukte uit te zijn. Echter de hele Haatlandhaven stond 
aan beide kanten vol met geparkeerde auto’s en daar tussendoor wurmde zich mensen 
lopend of op de fiets weer op weg naar huis. Ik kon daar nog maar net tussendoor. Het 
was dus een bijzonder druk bezochte gebeurtenis. 
 
Achteraf gezien heb ik op internet via You Tube filmpjes het hele gebeuren beter be-
leefd dan in werkelijkheid.  
 
http://buurtlink.nl/8181CK/heerde/Duisterestraat/1937534/
Te+waterlating+Momentum+Scan+te+Kampen+11+september+2010 
 

JACO DE JONG 
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Maeslantkering en Baggermuseum 
 
In Hoek van Holland ligt het sluitstuk van de Deltawerken: de Maeslantke-
ring. Bij een dreigende overstroming vanuit zee sluiten twee enorme witte 
deuren de Nieuwe Waterweg af. Op deze manier wordt Zuid-Holland be-
schermd tegen het hoge water. Deze stormvloedkering is bijna even lang 
als de Eiffeltoren in Parijs en is in gewicht zelfs vier keer zo zwaar. 
 
Het is vrijdag 3 sept. 2010 en een groep van 7 fanatieke modelbouwers verzame-
len zich om 7.00 uur op de parkeerplaats in Biddinghuizen. 
Het zijn Koos, Jacco, Egbert, Kees, Bob, Klaas en een oud buurman van Koos. 
Sorry de naam ben ik kwijt, ik ben ook al 54. 
Koos kwam aan met een leuk busje waar we ruim in konden, even wennen hoe de 
knoppen bediend moesten worden maar met zoveel techneuten is dat geen opsta-
kel. Onze tassen en jassen ingeladen en wegwezen. 
Het gaf een gevoel van een schoolreisje, het ontbrak  ons allen nog maar aan moe-
ders die ons uitzwaaiden. 
Dus op weg naar de Maeslantkering in Hoek van holland gelegen aan de Nieuwe 
Waterweg. Halverwege de reis hebben we gezellig koffie gedronken in een AC-
restaurant en welkome onderbreking.  
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Groot onderwerp waren verkeersboetes, waar je het al niet over kan heb-
ben………Na een 20 minuten weer met z’n allen naar de bus, onderweg de kop 
van de Telegraaf gelezen, verkeersboets gaan 15% omhoog, wat een toeval. Onze 
“beroeps”chauffeur bracht ons om 9.45 uur op de plaats van bestemming, het Ke-
ringshuis (het informatiecentrum  over Waterbeheer in Zuid-Holland en over de 
indrukwekkende Maeslantkering). 
We werden ontvangen door een lieftallige jongedame. 
Allereerst kregen we een film te zien over de bouw van de Maeslantkering. 
Daarna werd aan ons een rondleiding gegeven waarin ook het openen en sluiten 
van een mini Maeslantkering in was opgenomen.   
 
De kering bestaat uit twee enorme deuren. De deuren zijn eigenlijk twee drijvende 
pontons die leeg naar hun plaats kunnen worden gebracht. Hier aangekomen laat 
men de deuren vol water lopen, zodat massieve barrières ontstaan. Als de kering 
weer open moet gaan, worden de deuren leeggepompt en worden ze naar buiten 
bewogen. Hier varen de deuren aan beide zijden weer in een soort droogdok met 
deur. De deur gaat dicht en het droogdok wordt leeggepompt. Zo worden de deu-
ren dus droog bewaard, dit om corrosietechnische redenen. Een computersysteem, 
Beslis en Ondersteunend Systeem (BOS) genaamd, beslist automatisch of de ke-
ring bij dreigend hoogwater gesloten moet worden. Dit gebeurt als de waterstand 
in Rotterdam boven de 3 meter NAP of in Dordrecht 2.90 meter boven NAP 
dreigt te komen. Bijzonder is dat dit computersysteem de kering volledig zelfstan-
dig sluit, ook wanneer er geen personeel aanwezig is. Naast de Maeslantkering 
bestuurt het BOS ook de Hartelkering. Omdat de keringen automatisch sluiten, 
zonder tussenkomst van mensen, worden hoge eisen aan het BOS gesteld. Dit is 
dubbel redundant uitgevoerd om uitvallen zoveel mogelijk te voorkomen. In het 
geval dat de computer volledig dienst weigert kan het bedieningspersoneel alsnog 
de beslissing nemen om de kering te sluiten. 
 
De deuren (cirkelsegmenten van 22 meter hoog en 210 meter groot, die op het 
water drijven omdat ze hol zijn van binnen), draaien vervolgens naar elkaar toe. 
Op het moment dat ze elkaar (bijna) raken, stromen ze vol met water zodat ze 
afzinken naar de bodem en de Nieuwe Waterweg vrijwel volledig wordt afgeslo-
ten. Om te voorkomen dat de deuren beschadigen blijft er een kleine opening (ca. 
80 cm) tussen de deuren, maar hierdoor kan slechts weinig water stromen. 
De scharnierpunten van de twee deuren vormden voor de bouw een grote techno-
logische stap: ze moesten niet alleen toestaan om de deuren open en dicht te draai-
en, maar moesten ook in staat zijn om de deuren omhoog en omlaag te laten gaan. 
Uiteindelijk zijn hiervoor de grootste kogelgewrichten ter wereld gemaakt; de 
kogels hebben een diameter van 10 meter. De  kogelgewrichten zijn gemaakt door 
Škoda. Dit was de enige fabrikant die ze met de gewenste nauwkeurigheid kon 
fabriceren. 
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 De horizontale verplaatsing van de deuren wordt bekrachtigd door redundante 5-cilinder 
oliedruk-motoren. Voor deze techniek is gekozen omdat ze zeer betrouwbaar is, en boven-
dien een constante kracht kan leveren onafhankelijk van de snelheid. De motoren draaien 
via tandraderen een tandradbaan aan de bovenzijde van de deur opzij. De motoren zelf zijn 
verticaal vrij opgehangen zodat ze bij elke waterstand kunnen werken. 
De bouw van de Maeslantkering begon in 1989. Op 10 mei 1998 werd de waterkering door 
koningin Beatrix officieel in gebruik gesteld. Op deze dag werd de kering om 16:30 voor 
het eerst gesloten, gelijktijdig met het model van de Maeslantkering in Madurodam. 
De kosten van het project bedroegen ongeveer 450 miljoen euro. 
 
De rondleiding werd afgesloten door een bezoek aan het buiten terrein. Een zeer indruk-
wekkend gevaarte. Je voelt je naast zo’n gigaproject een nietig mensje. Aan het einde van 
de rondleiding gingen we lunchen in de kantine van de kering met lekkere verse koffie. 
Na de lunch gingen we met z’n allen naar het Baggermuseum. Het Baggermuseum is ge-
vestigd in een statig 19e eeuws herenhuis, met bijpassende nieuwbouw aan de Molendijk in 
Sliedrecht, de bakermat van de baggerindustrie. De reguliere collectie in het museum be-
staat uit circa 100 modllen van historische en moderne baggerwerktuigen, curieuze opge-
baggerde voorwerpen en werkende modellen (hele mooie). We werden ontvangen met een 
lekker bakje koffie (Koos had dit allemaal perfect geregeld). 
 
 
BAGGER IS, zo zegt de laatste papieren Winkler Prins, een blauwzwart mengsel van ge-
deeltelijk vergane plantaardige en dierlijke stoffen en oeverafslag, dat als een slappe laag 
de bodem van stilstaande of langzaam stromende wateren bedekt. Je hebt, zo zien we even 
verderop, ook baggerturf. Dat is uit onder water opgebaggerd veen verkregen turf. Bagge-
ren - eigenlijk niets meer of minder dan modder ophalen uit water - kun je met niet al te 
veel overdrijving een Nederlandse aangelegenheid noemen. Omdat Nederland letterlijk 
laag land is moet er vaak gebaggerd worden. Rivierwater moet nu eenmaal snel naar zee 
stromen om dijkdoorbraak en overstroming te voorkomen. 
In Nederland, een grote, steeds dichtslibbende delta, moest het vervoer te water altijd een 
handje worden geholpen. De eenvoudigste manier van baggeren is: in het water staan en 
met iets schepachtigs de bodem (letterlijk) opdiepen. De allereerste baggerapparatuur was 
een schepnet aan een lange stok, de zogeheten 'beugel'. Later werden krabbende werktui-
gen geconstrueerd die de ondergrond van een sloot of vaart afschraapten. Grote vooruit-
gang bracht de stoommachine, die de klassieke emmerbaggermolen - met in de boden gra-
vende emmers aan een rondgaande ketting - kon aandrijven.Maar bij een beetje deining 
werkten die baggermolens niet zo best. Dat ontdekte men tijdens de aanleg van het Noord-
zeekanaal.  
Zo kwam het tot de ontwikkeling van de 
zelfladende hopperzuiger die een eigen 
laadruim (hopper) had. De emmerbagger-
molen werkte zijn lading meteen een 
naastliggende schuit in. De hopperzuigers 
konden zelf hun lading wegpersen en kre-
gen zodoende verschillende functies: bag-
geren, opvangen, transporteren en wegper-
sen - waar de oude emmerbaggermolen 
alleen maar kon baggeren. 
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De baggertechniek vorderde vooral door de (Engelse) uitvinding van de centrifugaalpomp. 
Later kwam er een slepende zuigmond - met zo'n pomp erin - waardoor al varend kon wor-
den gebaggerd. De klassieke hooperzuiger werd na 1960  
gaandeweg vervangen door de sleephopperzuiger en dat is inmiddels het belangrijkste 
werktuig in de baggerij geworden.Het mechanisch baggeren is nooit een erg arbeidsinten-
sief bedrijf geweest, maar de ontwikkeling van de elektronica heeft de baggerprocessen 
steeds verder verbeterd. De huidige baggermolen is vrijwel geheel computergestuurd. Op 
grote baggereilanden vind je tegenwoordig maar een handjevol personeel.In de volksmond 
zijn baggeren en Sliedrecht synoniem. Waar - in het groot - gebaggerd werd, waren altijd 
Sliedrechters aanwezig. Vroeger was het een, vooral ook psychisch, hard bedrijf. De oude 
emmerbaggermolens knarsten en piepten. In het verblijf voor de bemanning kon meestal 
geen luikje open omdat dan de boel meteen onder de drek zat. Buitenlandse karweien wa-
ren zwaar. Je ging soms voor anderhalf jaar naar China om de monding van de Yangtse-
Kiang op diepte te brengen. Tegenwoordig vliegen baggerbemanningen continu de wereld 
rond: veertien dagen op, veertien dag af en in die laatste veertien dagen zit ook meestal de 
thuisreis begrepen.Eind jaren vijftig ontstond het idee in Sliedrecht een stadsmuseum in te 
richten met veel nadruk op de baggerij. In 1962 werd het oude gemeentehuis voor dat doel 
bestemd.  
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In 1964 opende het 'Sliedrechts museum' zijn poorten. Maar het materiaal over baggeren nam 
zo snel en massaal toe dat al gauw werd gedacht over het stichten van een apart baggermuse-
um.Dit museum is nu gevestigd in een oude villa van de (bagger)familie Volker - van, ui-
teraard, Volker-Stevin - aan de Molendijk. Dit huis kwam in 1974 vrij na het overlijden van de 
laatste bewoonster. In 1976 kon het nieuwe museum worden geopend door de toenmalige di-
recteur-generaal van Rijkswaterstaat, ir. G. Maris. Sinds 1982 is het pand naast de museumvilla 
in gebruik als archief en bibliotheek (met zo'n duizend boeken over baggeren, kust- en oeverbe-
veiliging. Er zijn ook duizenden, vaak bijzondere foto's. 
Vooral veel modellen van baggerappatuur zijn in dit museum te zien. En wie er oog voor heeft, 
ontdekt aardige nuances. Zoals: in 1947 werd nog een enorme tinbaggermolen voor de Billiton-
maatschappij gebouwd. Niemand voorzag toen nog dat de Billitonmaatschappij in 1958 zou 
worden ontbonden om naasting door Soekarno te voorkomen. Het verslepen van zo'n baggerge-
vaarte naar de Oost duurde gemiddeld zo'n drie maanden. Deze baggermolens waren nauwe-
lijks of niet zeewaardig. Het kwam herhaaldelijk voor dat het vaartuig tijdens de overtocht 
zonk. 
 
Wie deze dagen in het Baggermuseum gaat kijken komt allereerst, in de tuin, tussen soms ver-
vaarlijk ogende snijkoppen terecht die diep onder de water de zeebodem te lijf gaan. Deze ge-
vaartes maken deel uit van de tentoonstelling Zinvol geweld. Juist, over baggeren. 
We hebben een prachtige rondleiding genoten en veel bagger indrukken opgedaan. We kregen 
van het museum nog een tasje met folders e.d. mee. Rondom 17.00 uur zijn we met z’n allen 
het busje ingestapt en heeft Koos ons veilig naar Biddinghuizen gebracht, waar wij rondstreeks 
18.15 uur aankwamen. We vonden het allen een erg leuke gezellige informatieve dag die ons 
als scheepsmodelbouwers weer een stapje dichter bij elkaar bracht. Ik wil graag Koos ontzet-
tend bedanken voor het goed georganiseerde en gezellige uitje! 

   

  Klaas 
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Thema-avonden bij VGF 
 
Vorig jaar hebben wij tijdens de najaarsvergadering besloten om vanaf 
oktober tot aan maart alleen maar de eerste woensdag van de maand een 
clubavond te houden. Hierover nadenkend ben ik aan het werk gegaan om 
de laatste avonden van het jaar iets extra’s mee te geven. Deels natuurlijk 
om ervoor te zorgen dat er een reden was om met vele leden aanwezig te 
zijn. Maar als bestuur hebben we ook gemerkt dat er nogal wat nieuwe 
leden bij ons zijn komen aanschuiven de laatste jaren. Vele van hen heb-
ben nog lang niet alles “onder de knie”, om het zo maar eens te zeggen… 
 
De behoefte om op deze avonden kennis te delen is er dus, om vele rede-
nen. Met dit in mijn achterhoofd ben ik aan de gang gegaan om dit jaar dit 
op te zetten. Wij hebben nu 3 thema-avonden achter de rug en tijdens de 
komende najaarsvergadering zullen we het bespreken of het wenselijk is 
om hiermee door te gaan. 
 
Eerlijk gezegd was ik er zelf door omstandigheden de 2de keer niet bij en 
dat speet mij best, ik had graag meer gehoord over de manieren van teke-
nen die er zijn om op de computer de hobby te perfectioneren.  
Frans: de volgende keer ben ik er niet bij weg te slaan, belooft! 
 
De eerste keer hebben wij de eigenaar van Modelbouwshop Flevoland bij 
ons gehad en dat was zeer geslaagd. Niet alleen de uitleg was goed, maar 
ook gingen er vele leden na afloop met gevulde zakken naar huis. 
Weliswaar waren hun portemonnees lichter maar de hobby vaarde er wel 
bij! 
 
De laatste avond was de avond van onze Jacco. 
Hij heeft ons het een en ander uitgelegd over het maken van rompjes. Aan 
het einde zijn nogal wat vragen beantwoord en er ligt een mal klaar om 
een romp van een balboot te maken. Deze is nu beschikbaar gesteld voor 
onze leden, dus ik verwacht nogal wat extra balbootjes komend jaar… 
 
Heren sprekers: Hartelijk dank voor jullie inbreng! Als leden onder elkaar 
kennis delen over de hobby, dat is toch wel de basis van een vereniging. 
Ik mag wel stellen dat onze hobby en vereniging bloeit. 
 

Gerben 
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Inschrijflijst voor een boot 
 
Als VGF hebben wij 2 boten gekregen die wij mogen doorgeven aan de 
leden. 
Het leek ons een goed idee om dit te doen via een inschrijflijst waarbij er 
tijdens de komende ledenvergadering in november per boot wordt ge-
lood. 
 
Tot aan de loting (tijdens de najaarsvergadering) kan men zijn naam 
plaatsen op de lijsten!!! 
 
Het betreft dus 2 boten, beide nog niet geheel afgebouwd. 
De een is “de Zwarte Zee”, de ander is “pegasus III” van Graupner. 
 
  

Gerben 
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EVENEMENTENKALENDER 2010 
  

Alle komende activiteiten: 
 
  3 November najaarsvergadering Vaargroep Flevoland 
 
27 November Snert varen VaargroeP Flevoland  
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 Scheepsmodelbouwvereniging VAARGROEP Flevoland 

opgericht 17 maart 1983 
zelfstandig 21 december 1994 

                    
 
Bestuur: Naam:  Adres:  Woonplaats:   Telefoon: 
Voorzitter::     Gerben  
 Bosman   Noordweg 55 8262 BP Kampen  038-3326623 
Secretaris:    Vacant     
Penningmst:  Jan Hofman  Het Erf 122 8256 DH Biddinghuizen  0321-332636 
2de secretaris: Vacant 
Bestuurslid:   Klaas Spoelstra  Vliegersveld 6 8265 GN Biddinghuizen    0321-333622 
Emailadres: bestuur@vaargroepflevoland.nl  
 
Adres secretariaat: 
E-mailadres: info@vaargroepflevoland.nl 
 
Clubgebouw: 
"HET BAKEN"   Sportlaan 12  8256 BE Biddinghuizen 
Bijeenkomsten:   Clubavond op woensdag van 19.30 - 22.00 medio februari t/m eind nov. 
    Vaarmiddag op zaterdag tijdens de zomermaanden. 
 
Clubblad "De Bakenier" 
Redactieleden: Jaco, Klaas 
Eindredactie:  Gerben 
 
Internetadres:   http://www.vaargroepflevoland.nl  
 
 
Ledenadministratie: 
Aanmelden: Tijdens clubavonden bij de bestuursleden of via de contactpagina op de site  
Kontr.adm.: Jan Hofman    Het Erf 122            8256 DH Biddinghuizen     0321-332636  
 
Beëindiging lidmaatschap: 
Het lidmaatschap eindigt op 31 december. Er dient één maand voor deze datum schriftelijk  
te worden opgezegd bij het secretariaat. 
 
Contributie per jaar: 
Seniorlid  €  30,00 
Juniorlid  €  15,00 
Inschrijfgeld  €    7,00 
 
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. 
Betaling via:  RABObank nr. 3381.352.86 
 t.n.v. penningmeester VAARGROEP Flevoland – Biddinghuizen 
 

Ingeschreven Kamer van Koophandel: Lelystad nr. V 40656562 
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Na het harde werken tijdens de opruimdag is er de rust van 
een kopje koffie… 
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