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Beste Koggeschippers,

Met een plof is deze scheepspraet waarschijnlijk bij u op de mat gevallen, 
het is namelijk een extra dikke uitgave !!! 
Om de winter goed achter ons te laten kunt u met weemoed wegdromen 
bij het verslag van de boerenkooltocht ’17 en de nieuwjaarsreceptie. Voor 
degene die niet aanwezig waren op de nieuwjaarsreceptie een klein tipje 
van de sluier: ’we hebben onze BK’er (bekende koggeschipper, die van 
de Waterkampioen) in het zonnetje gezet’. 

Over een paar weken staat de Algemene Ledenvergadering op de 
agenda, in deze scheepspraet vindt u bijna alle stukken voor deze ver-
gadering. Enige uitzondering, zoals altijd, vormt de financiële informatie. 
Een uittreksel daarvan ligt, te doen gebruikelijk, in het havenkantoor. 
Waar de Koggeschippers van de TOKA service u gastvrij ontvangen op 
zaterdagochtend, u kunt dan onder het genot van een bakkie de 
financiële informatie tot u nemen. 

Gelukkig gaan we daarmee ook al weer richting het voorjaar en komt 
kort na de jaarvergadering de opening van het vaarseizoen en de zeil-
wedstrijden inzicht. Dit jaar vroeger als andere jaren ivm de meivakantie, 
Koningsdag en Hemelvaartsdag is gekozen om het weekeinde van 20 
april het seizoen te openen. 
We hopen dat de weergoden ons goed gezind zullen zijn en misschien 
helpt de ‘global warming’ ook een handje deze keer in ons voordeel. 
Nieuw dit jaar is dat we proberen om samen met onze buur-verenigingen 
dit te organiseren. Onder het motto: “Gluren bij de buren”. 
We hopen dat er zo aan het Ganzediep nog meer passie ontstaat voor 
watersport, de details moeten nog verder uitgewerkt worden. Via de 
digitale scheepspraet en website volgt begin april meer informatie. 

Dat betekent ook voor alle booteigenaren weer de periode van hard 
werken om de hoek komt kijken. Klussen, schoonmaken, poetsen, etc. 

Voorwoord,
van de voorzitter
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Als het goed is, is met ieder die de winterstalling op de wal geniet, een 
afspraak gemaakt over het uiterste moment einde winterstalling ivm de 
vroege opening vaarseizoen niet twee weken maar uiterlijk 1 week hier-
voor. Er staat een ploeg Koggerschippers in de startblokken om vervol-
gen onze hellingmeester te assisteren met het opruimen van de bokken 
etc.

Alle koggeschippers die de boot in het water hebben laten liggen, graag 
aandacht voor het uiterlijk aanzien van uw boot. 
Niets kan een watersporter (en zeker een Koggeschipper) meer bekoren 
als een boot fris en glimmend gepoetst.  
Lijkt mee een mooie uitdaging voor ons allen om zo rond opening vaar-
seizoen alles aan en in de haven spik en span te hebben. 
Ik reken op u!

Als laatste een oproep. Als bestuur zien we dat meer en meer kogge-
schippers hun handen uit de mouwen steken voor onze vereniging, mooi 
om te zien en te ervaren. We willen graag dat wij met z’n allen dit werk 
veilig uit kunnen voeren. Daarom willen we een RI&E vrijwilligers op 
laten stellen/uitvoeren. RI&E staat voor risico inventarisatie en evaluatie, 
hierbij wordt kritisch gekeken naar allerlei aspecten die met een veilige 
werkomgeving te maken hebben. 
We zijn hiervoor op zoek naar leden die ervaring hiermee hebben en die 
deze RI&E willen gaan opstellen. We komen graag met u in contact via 
TC of bestuur. 

Tot bij de ALV of aan de haven,

Marcel Kievit  
                  Voorzitter
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W.S.V. HET KOGGESCHIP
	 	Seveningseweg 1A
  8267 BA Kampen
		 	038 - 3315833
			info@wsvhetkoggeschip.nl

  wsvhetkoggeschip.nl
		  wsvhetkoggeschip
	  wsvtkoggeschip  

HAVENMEESTER
	 	Wisselende havenmeesters
	 	038 - 3315833
			haven@wsvhetkoggeschip.nl

COÖRDINATOR HAVENMEESTERS
  Erik Hollander
	 	Pijlkruid 46
  8265 JB Kampen
	 	06 - 24662555
			ch@wsvhetkoggeschip.nl

VOORZITTER
  Marcel Kievit
	 	J. van Arkelstraat 9
  8266 CK Kampen
	 	038 - 3331422
			vz@wsvhetkoggeschip.nl

SECRETARIS
  Wim Vos
	 	Emmastraat 3
  8262 EG Kampen
	 	038 - 3338424
			secr@wsvhetkoggeschip.nl
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PENNINGMEESTER
  Ard Opgelder
	 	Akelei 106
  8265 KG Kampen 
	 	038 - 3323607
			penning@wsvhetkoggeschip.nl 

LEDEN ADMINISTRATIE
  Marian van Dijk 
	 	Esdoornhof 21
  8266 GB Kampen
	 	06 - 14759371
			leden@wsvhetkoggeschip.nl
  
EVENEMENTEN COMMISSIE
  Marcel Sleurink
	 	Van Hasseltstraat 15
  8266 DJ Kampen
	 	06 - 51609136
			ec@wsvhetkoggeschip.nl

TECHNISCHE COMMISSIE
  Martin Opgelder
	 	Burgwal 138
  8261 EW Kampen
	 	06 - 31785865
			tc@wsvhetkoggeschip.nl

HELLINGMEESTER
  Marcel Hollander
	 	06 - 55706184, na 17.00 uur 

REDACTEUR SCHEEPSPRAET
  Jolande Kok
	 	Bereklauw 63
  8265 GS Kampen
	 	038 - 3331328
			scheepspraet@ 
  wsvhetkoggeschip.nl
                                    
WEBSITE BEHEERDER 
  Geert Kok
			wb@wsvhetkoggeschip.nl
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Hallo Koggeschippers,

In de digitale Scheepspraet van afgelopen december heb ik aandacht 
gevraagd voor het onderstaande. Omdat hier nog geen reactie op
binnengekomen is graag nogmaals aandacht hiervoor.

Al enige tijd ligt op plekje nummer 10 op de rekken de combinatie van 
een leukothea en een rubberboot. Zie ook bijgaande foto. Omdat deze 
combinatie niet van de huidige eigenaar van plekje nummer 10 is langs 
deze weg het verzoek om aan mij (penning@wsvhetkoggeschip.nl) even 
kenbaar te maken van wie deze bootjes zijn. Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

Van de
Penningmeester

Ard Opgelder
              Penningmeester
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Van de
Evenementen
commissie

NIEUWJAARSRECEPTIE 2018
Ook dit jaar was de nieuwjaars-
receptie wéér in de Taveerne. Als 
ik de verslagen erop terug lees, 
dan staat dit er eigenlijk al jaren, 
maar gelukkig kunnen we hier nog 
steeds terecht. Ik zelf weet eigen-
lijk niet beter dan dat het in de 
Taveerne gehouden wordt. Maar 
onder u zijn er vast mensen die al 
wat langer lid zijn van het Kogge-
schip en vast nog wel wat kunnen 
vertellen over hoe de dingen vroe-
ger gingen en waar we de nieuw-
jaarsreceptie zoal hebben gehou-
den. Herinnert u zich dat nog?

De nieuwjaarsreceptie was dit jaar 
op zaterdag 6 januari. Helaas was 
er wat onduidelijkheid over het 
tijdstip van aanvang, misschien 
dat het daardoor ook pas wat later 
op gang kwam. Toch was op een 
gegeven ogenblik de Taveerne 
weer goed gevuld en werd er 
weer gezellig gelachen en gepraat 
onder het genot van een hapje en 
een drankje. Maar dit alles natuur-
lijk pas nadat wij elkaar de hand 
hadden geschut en een ieder ge-
lukkig nieuwjaar hadden gewenst. 

Gelukkig hebben wij als vereniging 
weer een echte Voorzitter, die dus 
ook een kleine toespraak hield. 
(Trouwens, vorig jaar deed hij t 
woord ook al) Zoals hij zelf zei, 

wist hij s morgens nog niet zo goed 
wat hij s middags zou vertellen, 
maar dit mocht de pret niet drukken, 
want de toespraak was prima zo. 

Het mooiste was dat hij een mooi 
bedankje had voor een bepaalde 
Koggeschipper die zich bijzonder 
veel en al lange tijd inzet voor het 
Koggeschip. De persoon in kwestie 
was zich van geen kwaad bewust en 
realiseerde zich op het laatst pas, 
dat het verhaal over hem ging. Maar 
hierover leest u vast elders in de 
scheepspraat wel iets. 

OPENING VAARSEIZOEN
De opening van het vaarseizoen is 
dit jaar voor ons doen al vroeg en 
wel op 21 en 22 april. Hoe de invul-
ling er dit jaar precies uit gaat zien 
weten we nog niet, ook al zal er veel 
zoals vanouds zijn. 

Natuurlijk zijn er weer de zeilwed-
strijden, zal er vis gerookt worden, 
is er een “disco” en een barbecue. 
Voor de barbecue kun je weer 
vleespakketten bestellen bij de 
evenementencommissie, zodat we 
de barbecues van de slager kunnen 
gebruiken. De opgave formulieren 
hiervoor kunt u afhalen in het haven-
kantoor en daar ook weer inleveren 
(en gelijk betalen). 
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Basispakket: 5,95 euro
• Karbonade
• Worstje
•	 Kipfilet
• Runderhamburger

Superpakket: 7,95 euro
• Karbonade
• Speklapje
•	 Kipfilet
• Hamburger
• Spareribs

Ook het springkussen en de panna-
kooi zullen weer aanwezig zijn. De 
rommelmarkt van vorig jaar zal ook 
weer een vervolg gaan krijgen. Dus 
begint u vast met sparen van mooie 
spulletjes, waar u misschien zat van 
bent, maar waar een ander mis-
schien wel weer blij mee is. 

Gelijk nog goed voor het milieu 
ook. Ook de kinderen willen we 
weer uitnodigen om mee te doen. 
Dit was toch wel erg gezellig vorig 
jaar. Waarschijnlijk staat er ook 
wat nieuws/ wat anders op het 
programma. 
Hoe de opening van het vaarsei-
zoen er dit jaar dan precies uit 
gaat zien kunt u tzt lezen op onze 
internetpagina	en	zal	er	een	flyer	
aan het havenkantoor komen.

Wij hebben er allemaal al weer  
super veel zin in en kunnen niet 
wachten op het mooiere/warmere 
weer. 

Wij hopen u allen weer te kunnen 
ontmoeten tijdens de opening van 
het vaarseizoen!!

Jan van de Werf                          
                 Evenementen commissie

Rita van de Kolk
Peter en Marlies Zijlstra

Jan en Desiree de Vries
Marcel Sleurink
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Periode 16-9-2017 tot en met 14-02-2018

LEDEN AANGEMELD
Aanmelddatum Naam Adres Plaats
30-01-2018 Bos, W.T. Stevinstraat 8  Kampen
26-01-2018 Meijeren, H. van Op de boot a.d. Buitenhaven 
04-01-2017 Lewandowski, T. Erwin Topstrasse 2  Boohum
17-12-2017 Tromp, B.J. Tholenstraat 3  Kampen
22-11-2017 Dijk, H. van Lovinkstraat 2  Kampen
07-11-2017 Barneveld, P.E. van Ambachtsstraat 6  Denekamp
04-11-2017 Lankhorst, A. Noorderbocht 131  Ens
06-10-2017 Jansen, G.J.M. De Deel 3  Raalte
04-10-2017 Witte, F.B. de Ligtenbergerweg 13  Nijverdal
07-09-2017 Putten, R van Watersnip 32  IJsselmuiden
   

LEDEN AFGEMELD
Stopdatum      Naam Adres Plaats
15-01-18 Bue, P. de de Bogaard 26  IJsselmuiden
15-01-18 Terpstra, H.R. De Parelvissers 35  Kampen
31-12-17 Diender, B.G.C. Rossinistraat 101  Nijverdal
31-12-17 Dieren, J. van Scheapmanlaan 18  Kampen
31-10-17 Rooijen, F. van Cort vd Lindenlaan 55  Enschede
31-10-17 Jeths, G. Fahrenheitstraat 25  Apeldoorn
31-10-17 Kranenburg, J. Jacob Catsstraat 311  Kampen
29-10-17 Holtland, A. Nachtegaal 1  IJsselmuiden
22-10-17 Barneveld, J. Kerkstraat 35  Grafhorst
01-10-17 Rundervoort, A. V. Leeuwenhoekstr 150  Hoogeveen

Mededelingen 
van de ledenadministatie
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MUTATIES STEIGERS
Obj. nr Start  Relatie  Adres Plaats

LS003 16-01-18 Dijk, Herman van Lovinkstraat 2  Kampen
LS029 16-01-18 Jansen, Gerko De Deel 3  Raalte
LS074 08-01-18 Postma, A.  Kamperzeedijk 69  Genemuiden
LS027 09-12-17 Witte de, Erna Ligtenbergerweg 13 Nijverdal
LS049 09-12-17 Schuiling, Chris Zijtak W.Z. 54 Nieuw A’dam
LS050 09-12-17 Peter Zijlstra Pleviersingel 8 Kampen

LS = Loopsteiger    JS = Jollensteiger    RE = Rekken    PS = Puntersteiger

Vragen, opmerking en/of aanvullingen s.v.p. mailen naar Marian van Dijk: 
leden@wsvhetkoggeschip.nl

Agenda & Evenementen 2018
 15 maart  Bestuursvergadering
 5 april  Algemene Leden Vergadering
 19 april  Bestuursvergadering
 20 april	 	 Sluiting	inleveren	copy	Scheepspraet	#2,	2018
 21 april  Opening vaarseizoen
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Door deze zelfde sneeuw komt het 
dat er uiteindelijk wat minder boten 
mee vaarden dan in  eerste instan-
tie de bedoeling was. Uiteindelijk 
waren we met 4 boten. 

Maar gelukkig kunnen we ook met 
de auto naar Zwartsluis, dus was 
er  bij het eten toch 36 man (incl 
vrouwen en kinderen J). Ach, en 
jaren terug gingen we toch gewoon 
op	de	fiets,	als	het	met	de	boot	niet	
lukte. Herinnert u zich dat nog?

Leuk was het om te zien dat er ook 
nieuwe leden van het Koggeschip 
waren die dit jaar mee gingen met 
de boerenkooltocht. 
We begonnen ‘s morgens zoals ge-

woonlijk weer in het praathok met 
een	lekkere	bak	koffie.	Helaas	wa-
ren de gehaktballen nog niet warm, 
dus moesten de magen van de 
schippers en zijn bemanning toch 
echt op de boerenkool en andere 
stampotten wachten. 

Aangekomen bij ’t Zwarte water, 
waren we blij dat daar binnen de 
kachel brandde. Eerst was er tijd 
voor	een	bakje	koffie/thee	of	iets	
anders. Onder andere de chocola-
demelk met slagroom deed het erg 
goed, maar er werden ook al de 
nodige biertjes genuttigd. De hand-
schoenen en snowboots gingen 
uit en werden heerlijk op/voor de 
verwarming geleld. Gelukkig viel ‘t 

Op zaterdag 9 december was het weer tijd voor de Boerenkooltocht. 
Ook dit jaar ging de tocht weer naar Hotel t Zwarte Water in Zwartsluis. 
Het was wat aan de koude kant, want op de boten moest zelfs eerst nog 
sneeuw geruimd worden. 

Boerenkooltocht
2017

Verslag van de
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met de geur aardig mee…….

Ondertussen werd ‘de lunch’ klaar-
gezet. Ook dit jaar was er weer de 
keus uit verschillende stampotten, 
nl. Boerenkool (uiteraard), Hutspot 
en Zuurkool. Daarbij waren spek-
kies, worst en speklap te verkrijgen 
en nog wat zoet/zure groente voor 
ernaast. 

Ik heb zo het vermoeden dat er on-
derweg toch ook het één en ander 
genuttigd was, want er was wel 
aardig wat eten over. 

Toch bedacht niemand om even 
om een doggiebag te vragen, zo-
dat er nog eens van dit kostelijke 

maal gegeten kon worden. Ik denk 
dat er volgend jaar gewoon nog 
wat meer Koggeschippers mee 
moeten, om  te kijken of we dan 
wel al dat lekkers op kunnen eten. 

Toen iedereen zijn buikje rond had 
gegeten, werd het langzamerhand 
weer tijd om huiswaarts te keren. 
Helaas is het de terugweg niet 
helemaal droog gebleven, maar dat 
mocht de pret niet drukken. 

We zijn allemaal weer veilig aan de 
haven gekomen, waar er nog even 
bij gekletst is met de achterblijvers 
en we daarna allemaal weer huis-
waarts zijn gegaan. Al met al was 
het weer een zeer geslaagde dag. 
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21 april Opening Vaarseizoen
21+22 april Zeilwedstrijden
HET PROGRAMMA VOOR ZATERDAG 21 APRIL:
• Aan de Seveningseweg (elders)
 - Dit jaar voor het eerst hebben we samen met de buren de Opening  
 Vaarseizoen.  Bij de beide scouting-groepen en bij de roei-vereniging  
 staan dan ook de deuren open. 
• In de loods:  
 - Is er tot 13:00 uur “vlooien-markt”.   Allerhande gebruikte dingen, maar  
 ook maritieme spulletjes worden verhandeld.
	 -	Koffie/thee,	bier/fris,	poffertjes	&	gehaktballen	(te	betalen	met	witte	en		
 blauwe plastic Koggeschip-munten)
• Buiten:
 - Wordt er vis gerookt.
 - Staat er voor de kleinere kinderen een springkussen en voor de
  Cruijffjes-in-spé een pannakooi.
 - Én buiten (vanzelfsprekend !) ..... de zeilwedstrijden. Zie voor Starttijden  
  e.a. de volgende bladzijde.
• Buiten/binnen:
 - Om circa 18:00 uur de “G.J. Hup Barbeque” (op grote barbeques van  
 slagerij van Campen). N.b. deelnemers aan de barbecue kunnen tot 14  
 april via vamoeki@home.nl (=Desirée de Vries) een basis- of super-   
 pakket bestellen (resp. 5,50 euro en 7,50 euro). Zie voor meer info deze  
 Scheepspraet op bladzijde 8.
• Binnen:
 - Begint ‘s avonds om 20.00 uur de swingende disco.

HET PROGRAMMA VOOR ZONDAG 22 APRIL:
• Buiten:
 - Vervolg van zeilwedstrijden.
 - Gezelligheid in en voor de loods én onder de huppeltent

Wat betreft de zeilwedstrijden:
• In de Leukothea-klasse wordt er –door vier à vijf teams- gestreden om  
 het (door Herman Tausch beschikbaar gestelde) glimmende model van  
 een Kogge.
• Bij de kleine-handicap-klasse verwachten we een 470, een Laser-Pico en  
 enkele Europe-Moths.
• Voor de grote-handicap-klasse worden zeilers met Volksboot, Schakel,  
 Valken en 16m2 uitgenodigd. 
• De scouting verenigingen; Martin Gasman en Henk Brunt, zullen met    
 circa 10 st. Lelie-vletten aanwezig zijn.
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• Ook andere dan genoemde boten kunnen meedoen.  Want we hebben  
 van heel veel boten de snelheids-rating.

Met vriendelijke groet van het zeilwedstrijdcomité:

Erik Hollander, Marcel Hollander, Gert-Jan Hup en Wim Vos
 

PROGRAMMA ZEILWEDSTRIJDEN (onder voorbehoud)

Zaterdag 21 april:
10:30 uur Tot dit tijdstip is inschrijving nog mogelijk.
10:45 uur Indeling klassen.
11:00 uur Schippersmeeting.
11:15 uur Voorbereidingssein 1e start.
11:35 uur 1e Start klasse 1  (Lelievletten - Scouting)
11:40 uur 1e Start klasse 2  (Leukothea)
11:45 uur 1e Start klasse 3  (kleine handicap: Europe, Laser)
11:50 uur 1e Start klasse 4  (grote handicap: Schakel, Valk, etc)
11:55 uur 1e Start klasse 5  (16m2)
14:30 uur Voorbereidingssein 2e start
14:50 uur 2e Start klasse 1  (Lelievletten - Scouting)
14:55 uur 2e Start klasse 2  (Leukothea)
15:00 uur 2e Start klasse 3  (kleine handicap)
15:05 uur 2e Start klasse 4  (grote handicap)
15:10 uur 2e Start klasse 5  (16m2)
+/-	17:00	uur	 (geschat)	De	zaterdag	prijsuitreiking.	(15	Minuten	na	finish		
   van de laatste boot).
+/- 18:00 uur Barbecue, vervolgens +/- 20:00 uur  disco in de loods.

Zondag 22 april:
11:00 uur Schippersmeeting
11:15 uur Voorbereidingssein 3e start
11:35 uur 3e Start klasse 2 (Leukothea)
11:40 uur 3e Start klasse 3 (Kleine handicap & Europe)
11:45 uur 3e Start klasse 4 (Grote handicap)
11:50 uur 3e Start klasse 5  (16 m2)
+/- 14:45 uur (geschat) de zondag prijsuitreiking. (een halfuur nadat de 
laatste	deelnemende	boot	de	finish	is	gepasseerd)

INLICHTINGEN over de Zeilwedstrijden zijn te verkrijgen bij:
Marcel Hollander: 06 – 5570 6184   marcelhollander@home.nl
GerritJan Hup: 06 – 1087 6928
Wim Vos 038 – 333 8424   willemjohan.vos@gmail.com
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Het bestuur van WSV Het Koggeschip nodigt de leden uit tot het bijwonen 
van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, die wordt gehouden op 
donderdag 5 april 2018 aanvang 20:00 uur in De Vinkehorst, Burgemeester 
van Engelenweg 100, IJsselmuiden.

1. Opening  Welkom en Mededelingen

2. Notulen ALV, 30 maart 2017 (gepubliceerd in deze Scheepspraet)

3. Jaarverslag 2017 (gepubliceerd in deze Scheepspraet)

4. Financieel verslag 2017   - Verenigingsdeel, - Jachthavendeel

5. Verslag van de Kascommissie  en  benoeming nieuwe Kascommissie

6. Begroting 2018   - Verenigingsdeel, - Jachthavendeel

- PAUZE -

7. Beleidsvisie:  “Vitaal Koggeschip in 2025” 

8. Stand van zaken, m.b.t.:
 -  Havenmeesters – toelichting havenmeester-rooster en w.v.t.t.k. 
 -  Technische Commissie / Groen / Hellingmeester(s) 

9. Jubilarissen

10. Bestuursverkiezing
 Aftredend en herkiesbaar: - Martin Opgelder, commissaris /
 hfd. technische commissie
 Aftredend en niet herkiesbaar: - Jolande Kok-de Wilde, commissaris /  
 redactrice Scheepspraet -  Wim Vos, secretaris
 Het bestuur stelt voor: - Adrie Koppel, secretaris, - Simon Ouwerkerk,  
 commissaris / redacteur Scheepspraet e.a.

Bezwaren tegen deze voordrachten en/of een voordracht voor een
(tegen-) kandidaat moeten schriftelijk bij de secretaris worden ingediend, 
uiterlijk 5 dagen voor de Algemene Ledenvergadering. 

11.  Rondvraag  (en Sluiting)

Agenda: Algemene  Leden Vergadering
W.S.V. Het Koggeschip, 5 april 2018



18

Aanwezigen: 
Bestuur: dhr D. Diender, mevr. J. 
Kok-de Wilde, dhr A. Opgelder, dhr 
M. Opgelder, dhr W. Vos
en circa 50 leden
Afwezig met kennisgeving:
dhr. B. Diender, fam. Drost, fam. L. 
Kok, fam. Oost, fam. Roossink

Datum/tijd/locatie: 30 maart 2017 - 
20:00 uur - clubgebouw van duik-
vereniging De Oester

1 Opening, Welkom en Mededelin-
gen
20.00 uur Wim Vos opent de verga-
dering, heet iedereen welkom in het 
clubhuis van duikteam De Oester.  
Een vereniging waar ook meerdere 
Koggeschippers lid van zijn.

2 Notulen ALV 16 maart 2016
#	 Door	een	onhandigheid	is	het	
eerst punt in de notulen van 2016 al 
nummer 12.  Excuses hiervoor.
#	 N.a.v.	(punt	18)	Stand	van	zaken	
– huurafdracht gemeente Kampen 
geeft Wim een korte toelichting. 
Voor Het Koggeschip zal de huur-
afdracht waarschijnlijk ca. 60 euro 
per ligplaats gaan kosten, (Voor de 
havens met veel damwanden, zoals 
de stadshaven en B. Aalberts zal de 
huurafdracht aanzienlijk hoger zijn.  
Stichting De Hanze gaat door met 
onderhandelingen hierover)

3 Jaarverslag 2016
#	 Het	is	gepubliceerd	in	
Scheepspraet (jaargang 49-2 op 
blz. 7-13)

#	 Er	zijn	geen	vragen	of	opmer-
kingen. Het verslag wordt goedge-
keurd.

4 Financieel verslag 2016, toege-
licht door Ard Opgelder:
#	 Vereniging	deel:	2016	was	goed	
en positief jaar. Mede door aanmel-
ding van nieuwe leden en entreegel-
den.
#	 Jachthaven	deel:	enkele	opmer-
kingen
- de opbrengst van het terrein is 
zoveel groter dan in 2015 !  
Ard, de achtergrond: goede bezet-
ting van het terrein, volle loods en 
doordat er eenmalig 13 maanden in 
de boekhouding is opgenomen.
- de afschrijving/investering voor 
de tractor is kleiner dan in 2015 !
Ard: uiteindelijk, na inruil van de 
oude tractor, viel ‘t inderdaad mee.  
Hierdoor en mede door het goede 
jaar is er meer ruimte voor de reser-
veringen voor het dak van de loods 
en de botenwagen, als ook voor de 
nieuwe grasmaaier.
- (de ligplaatshouders betalen 
15,00 euro/jaar voor elektra, maar) 
betalen de passanten er ook voor ?
- Ard: er wordt 1 euro per nacht in 
rekening gebracht
- Na het bekijken van de balans kan 
er worden geconcludeerd dat we 
er  goed voor staan en een gezonde 
club zijn
Bij de toelichting op de voorzie-
ningen wordt er gesproken over 
de subsidie van het asbest dak van 
de loods. Het bestuur is hiervan op 
de hoogte en heeft haar aandacht 

Notulen Algemene Ledenvergadering
WSV Het Koggeschip – 30 maart 2017
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hier op. Er is nog een boel onzeker 
over de kosten van de loods, er zijn 
nog teveel variabelen, tevens is dit 
ook een belangrijke issue m.b.t. het 
Vitaal Koggeschip.

5 Verslag van de kascommissie en 
benoeming nwe. Kascommissie
#	 citaat	van	Gerrit	Kok:	Op	Uitno-
diging van onze penningmeester 
mocht ik samen met Desiree de 
Vries	dit	jaar	de	financiële	boeken	
induiken. Dat hebben we gedaan op 
9 maart jl.. Net als vorig jaar ston-
den de mappen al klaar.  Ook lag er 
een stapel papier gereed: dé boek-
houding, keurig opgesomd en net 
zoals ik ooit op school leerde, met 
unne passiva en unne activa. 
Desiree en ik kwamen tot de conclu-
sie dat - ondanks een aantal recente 
grote	uitgaven	-	we	een	financieel	
gezonde vereniging zijn. Na enkele 
steekproefsgewijze controles bleek 
dat Ard met vlag en wimpel is ge-
slaagd, naar onze mening.
#	Wij	als	kascommissie	verzoeken	
de vergadering daarom om de pen-
ningmeester en daarmee het be-
stuur, decharge te verlenen voor het 
gevoerde	financiële	beleid.
#	 Over	boekjaar	2017	doen	in	2018	
staan Desiree de Vries samen met 
Gerrit de Wilde de kascontrole.  
Adrie Koppel is reserve

6 Begroting 2017
#	 Verenigingsdeel:		hierover	zijn	
geen opmerkingen/vragen
#	 Jachthavendeel:	bij	enkele	posten	
geeft Ard een nadere toelichting.
- WiFi is zo’n item.  E.e.a. kan voor 
opening vaarseizoen worden op-
gelost. Maar men moet in het ach-
terhoofd houden dat het nooit zo 

(snel) wordt al thuis. Onze haven 
ligt aan het eind van de kabel. Door 
nu een investering te doen zal het 
wel worden verbeterd, maar ver-
wacht	niet	dat	je	filmpjes	van	You	
Tube e.a. zonder oponthoud en 
storingsvrij kunt downloaden.
- Ard geeft aan dat – t.g.v. soft-
warepakket Ecaptain - op de te 
versturen rekeningen een ander 
lidnummer te zien zal zijn, dan voor-
heen. Let op! 

PAUZE   

7 Beleidsvisie “Vitaal Koggeschip 
in 2025”
#	 Ton	Roozen	en	Marcel	Kievit	
presenteren de beleidsvisie “Vitaal 
Koggeschip 2025”  (gepubliceerd in 
Scheepspraet 49-2)
#	 N.a.v.	de	presentatie	zijn	er	en-
kele vragen / is er discussie:
- Als t.z.t. het Reevediep wordt 
opengesteld dan verwacht iedereen 
meer passanten. Maar het kan ook 
anders uitpakken.  Nu blijven pas-
santen verwaaid liggen bij Het Kog-
geschip, als er een harde NW-wind 
staat.  Dat is met het Reevediep niet 
meer aan de orde !
Antwoord van Wim: men verwacht 
ca. 11.000 vaarbewegingen per jaar 
door het Reevediep.  Stel daarvan 
zijn 5.000 boten met daarop va-
kantiegangers. De helft komt of 
gaat naar Zwolle en Hasselt. Van 
die andere helft zal een deel bij Het 
Koggeschip overnachten. (meer 
boten dan er nu verwaaid liggen). 
Als zoals menigeen wil (en anderen 
vrezen) De Buitenhaven in 2022 een 
museumhaven wordt, dan is er zelfs 
een tekort aan ligplaatsen voor al 
die passanten !
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- Steeds meer ligplaatshouders 
hebben moeite om aan boord te ko-
men.  Kunnen er ook vingersteigers 
worden aangelegd?
Antwoord van Ard: vingersteigers 
vergen een aanzienlijke investering.  
Bovendien kost het ligplaatsen. We 
nemen het mee.
- Kunnen we op het haventerrein 
ook camper-plaatsen aanbieden?
Antwoord van Ard:  Dat moeten 
we om te beginnen afstemmen met 
Vinke, van camping Seveningen.
#	 Na	de	discussie	vraagt	Marcel	aan	
de leden of men de beleidsvisie wil 
goedkeuren en omarmen. Dit wordt 
door iedereen bevestigd.  
- Daarna kwam de vraag: alle aan-
wezigen staan achter de beleids-
visie. Maar komt het bestuur erach-
ter hoe de overige leden hier over 
denken?
Antwoord:  in Scheepspraet (Voor-
woord en Agenda ALV) staat dat 
“aansluitend de leden om goedkeu-
ring wordt gevraagd”  Dus …!

8 Stand van zaken, m.b.t.:
#	 havenmeester-coordinator:
- Ferdinand Roosink heeft aange-
geven te stoppen.
- Erik Hollander heeft aangegeven 
de functie van haven coördinator te 
willen oppakken. Hij komt niet in het 
bestuur maar zal  net als Ferdinand 
het eerste half uur aan gaan schui-
ven tijdens de vergaderingen. Erik 
geeft aan dat er al een mooi clubje 
havenmeester echtparen zijn, maar 
natuurlijk staan we open meer voor 
meer echtparen.
#	 havenmeesters:	fam.	Kok	heeft	
aangegeven te stoppen.
#	 hellingmeester(s)	en	grote	klus-
sen:

- Martin: er is wel een achtervang 
voor Marcel Hollander, maar een 
heuse 2e hellingmeester is helaas 
nog niet gevonden.
- Martin: de grote klussen, zoals 
de steigers en de renovatie van de 
loods, zijn hele uitdagingen voor de 
TC.    Tegelijkertijd krijg je door de 
prettige samenwerking, ook met de 
opgeroepen leden, het enthousias-
me om samen die klussen te klaren.

9 Jubilarissen:
#	 50	jaar	lid:	Toon	Karel	en	dhr.	T.	
Broekhuizen (ere-voorzitter, helaas 
onlangs overleden)
#	 40	jaar	lid:	fam.	J.A.	Diender,	uit	
Zwolle
#	 25	jaar	lid:	fam.	H.A.	Bleeker,	fam.	
J ten Elshof, fam. J. de Groot, fam. 
A. Hoekman, fam. A. Koppel, , fam. 
W. Stoffer.

10  Bestuurverkiezing:
Dennis Diender wordt bedankt voor 
zijn inzet de afgelopen jaren. 
Marcel Sleurink neemt de taak van 
Dennis over en hij stelt zich voor 
aan de aanwezige leden.
Wim geeft aan dat we nog steeds 
zonder voorzitter zitten.
 
11 Rondvraag (en Sluiting):
#	 Peter	Zijlstra:	waarom	is	er	een	
tweede slagboom op de 1e Pplaats?  
Leden hebben van die slagboom 
geen sleutel. Nu wordt het bijkans 
onmogelijk om de wedstrijdzeilboot 
van z’n zoon op te halen.
Antwoord van Martin:  Hij geeft aan 
dat te veel over het wegje wordt 
gereden en in de berm wordt ge-
parkeerd.  Hierdoor ontstaat veel 
schade aan terrein.
Moeten nu “de goeien onder de 



kwaaien gaan lijden”? Toegezeg-
ging: het bestuur gaat deze kwestie 
behandelen en met Peter in ge-
sprek.
#	 Gerrit	Kok:	wordt	de	nieuwe	
havenmeestercoördinator ook be-
stuurslid?
Antwoord: Erik Hollander geeft aan 
eerst dit een jaar te bekijken.
#	Marcel	Kievit:	Hij	geeft	de	com-
plimenten aan de vereniging, in z’n 
totaliteit, voor de resultaten en het 
harde werken. Marcel vraagt zich af 
waarom er desondanks geen voor-
zitter is! Aansluitend geeft Marcel 
aan dat hij wel weer voorzitter wil 
worden van het Koggeschip. (Een 
andere organisatie waar hij ook vrij-
willigerswerk wilde doen, hield de 
boot af.  Dus kwam Het Koggeschip 
weer in the picture) 

Dit onverwachtse aanbod wordt 
met graagte door de leden omarmd. 
Marcel wordt door de leden be-
noemd als voorzitter.
#	 Gait-Jan	Hup:	Hij	bracht	(op	rijm,	
zoals we ‘t graag van hem horen, 
en) gelardeerd met humor, zijn Kog-
geschip kroniek 2016.
#	 Anneke	Hollander:	Zij	geeft	de	
vereniging / iedereen een pluim. 
“We kunnen met trots zeggen, dat 
we Koggeschippers zijn”.
#	 Rond	tienen	uur	zijn	we	door	de	
hele agenda heen. De leden worden 
bedankt voor hun inbreng. 
#	 Na	afloop	van	de	vergadering	
bleven velen gezellig nakletsen……
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Nieuwjaarsreceptie
Dit jaar wederom de nieuwjaarsreceptie in de Taveerne. Het weer was 
ons iets minder goed gezind. De nacht van vrijdag op zaterdag had het 
behoorlijk lopen ijzelen en vriezen. Hierdoor waren de wegen niet al te 
goed gangbaar en het laatste stuk naar de Taveerne was helemaal glad.
Desalniettemin hebben toch nog een mooie groep koggeschippers de 
snowboots aangetrokken om toch elkaar nog al het goede te wensen 
voor het nieuwe jaar. 

Een jaar waarin we hopelijk een paar mooie stappen kunnen maken 
richting het Vitaal Koggeschip 2025. Hierover werd door Marcel Kievit 
nog eea toegelicht. Wederom geen voorzitter die een woordje deed 
dit jaar. Laten we ook hopen dat dat dit jaar goed gaat komen. Het was 
een gezellige middag, met genoeg hapjes en drankjes. Wij hadden iets 
meer mensen verwacht, maar hebben de weersomstandigheden geluk-
kig niet in de hand. 

Praethok
Sinds dit jaar is “Ome” Toon gestopt met het bemannen van het praat-
hok op de zaterdagmorgen. Een aantal Koggeschippers heeft het initi-
atief genomen oom het praethok te bemannen op de zaterdagochtend. 
Met een enthousiaste een groep Koggeschippers wordt nu de nieuwe 
TOKA service gerund.  

Tractor en hellingwagen
Begin dit jaar is een nieuwe tractor in gebruik genomen net als de ge-
reviseerde bootwagen. Diverse onderdelen van de nieuwe tractor zijn 
aanzienlijk zwaarder uitgevoerd dan de oude en hij is voorzien  van een 
voorlader. Hier kan een bak of een set palletlepels aan. 

Ganzensluis
De provincie Overijssel geeft de Ganzensluis in 2017 een up-date. Er 
wordt o.a. een camera geplaatst die de sluiswachter een beter zicht 
geeft op vaarbewegingen vanaf de IJssel. 
Wij hebben o.a. gevraagd of het lekwater van de hefdeuren zijdelings 
kan worden afgevoerd. Het verzoek om ook de bedieningstijden aan te 
passen wordt niet gehonoreerd.
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Huurverhoging – Watersportnota
Ook in de eerste maanden van 2017 hebben we over een eventuele huur-
verhoging (ingaand vanaf ‘18 voor Het Koggeschip) niets gehoord van 
Noorderstaete en/of de Gemeente.
Via Stg. De Hanze zijn we aangesloten in deze discussie. Inmiddels is er 
wel input geleverd voor een gemeentelijke Watersportnota. Denk hierbij 
aan: omvang van de sector, toerisme (passanten) en economische spin-
off, benodigde voorzieningen, impact  Reevediep. Ook dreigende leeg-
stand	en	financiële	(on-)gelijkheid	tussen	veldsporten	en	watersport	zijn	
benoemd.  ‘We houden het in de peiling’.

Ontwerpbeheerplan Natura 2000 – IJsselmeergebied
De drastische toegangsbeperkende maatregelen in het ontwerpbeheer-
plan voor o.a. Vossemeer, Ketelmeer en Zwartemeer zijn aanleiding ge-
weest om actie te ondernemen.  Het Watersportverbond heeft met input 
van de regio-teams een overall Zienswijze ingediend.
Bij meer organisaties waren in januari ‘alle hens aan dek’. Want er wer-
den meerdere Zienswijzen ingediend 

Overlijdensberichten
In het voorjaar hebben we afscheid moeten nemen van de onderstaande 
Koggeschippers: 

Ere-voorzitter Thijs Broekhuizen overleden op 11 maart 2017
Thijs was een bestuurder met een vooruitziende blik. Zo wilde hij een 
onderhoudsloods. De loods kostte destijds f 80.000. Thijs zou dit jaar 50 
jaar lid zijn van Het Koggeschip   

Berthy Bakker overleden 21 april 2017.
Berthy	was	de	echtgenote	van	Jan	Bakker,	samen	mert	hem	vormde	zij	
samen al jaren een havenmeestersechtpaar.

Ada de Horn- Wallin overleden 26 april 2017
Ada was de vriendin van ons aller bekende Alex Pluijgers, die vorig jaar 
overleden is.

Algemene ledenvergadering, donderdag 30 maart
In het gebouw van duikvereniging de ‘Oester’ zaten circa 55 leden opeen 
gepakt.

Enkele onderwerpen:
#	 In	het	kort	zijn	de	argumenten	genoemd	waarom	L.	Kok	(havenmees-
ter) en F. Roossink (coördinator havenmeesters) zijn teruggetreden. Erik 
Hollander is (in 2017) coördinator havenmeesters.
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#	Verantwoording	over	2016	is	afgelegd	en	met	positief	advies	van	de	
kascommissie heeft penningmeester decharge. 

#	Begroting	2017	is	gepresenteerd	en	geaccepteerd	door	de	leden.
 
#	De	Toekomstvisie	werd	door	Marcel	Kievit	en	Ton	Roozen	toegelicht,	
waarna een korte discussie plaatsvond en deze visie werd vastgesteld.

“Watersportvereniging het Koggeschip is een bloeiende en gastvrije 
vereniging waar jong en oud op een betaalbare wijze genieten van de 
watersport en de bijzondere omgeving.

De vereniging heeft betrokken leden die zich voor de vereniging inzetten 
door het inbrengen van kennis en ervaring, het organiseren van evene-
menten en het verrichten van werkzaamheden of andere diensten die de 
vereniging ten goede komen.

De	vereniging	is	financieel	gezond	en	heeft	voldoende	middelen	en	in-
komsten om op een professionele manier de voorzieningen in de haven 
te onderhouden en te vernieuwen.”

Nu begint het echte werk.
 
#	 Aftredend	en	niet-herkiesbaar	was	Dennis	Diender	(evenementen	cie	/	
bestuurslid).  Zijn opvolger is Marcel Sleurink (BN-er op/aan/in ’t water)
#	 Bij	de	rondvraag	diende	zich	een	vrijwilliger	aan	voor	de	vacature	in	
het bestuur. Marcel Kievit is terug als voorzitter. 
#	 Gait-Jan	Hup	verhaalde	op	rijm	enkele	grappige	situaties	én	zijn	bele-
venissen (o.a. als deeltijd havenmeester).

Havenmeesters & coördinator havenmeesters
Begin april heeft de kersverse coördinator-havenmeesters samen met 
het bestuur en de havenmeesters vooruit gekeken naar het komende 
vaarseizoen.
Met twee havenmeesters-koppels minder lijkt dat een hele opgave. Maar 
er was ook goed nieuws: er hebben zich ook aantal nieuwe echtparen 
bereid hebben verklaard als havenmeester beschikbaar te zijn. Gezamen-
lijk is de planning voor het komende seizoen gemaakt.

Opening vaarseizoen & zeilwedstrijden
En dan was het eindelijk zo ver. Opening vaarseizoen 2017 en de zeil-
wedstrijden. Vrijdagavond konden de tafels voor de rommelmarkt al 
volgepakt worden en wat schetste onze verbazing?? De opkomst was 
zo groot dat er zelfs nog weer nieuwe tafels van zolder gehaald moesten 
worden. 
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Op zaterdag de rommelmarkt, werd er weer vis gerookt, poffertjes ge-
bakken en was er een erg mooi springkussen geregeld en natuurlijk de 
zeilwedstrijden. Ook de pannakooi kon dit jaar niet ontbreken. Gelukkig 
was het weer ons goed gezind en was er veel animo voor deze gezellige 
dag. 
’s Avonds hebben we dit afgesloten met een heerlijke barbecue en speci-
aal voor de kleinere onder ons een kinderdisco.

Voor de zeilwedstrijden waren veertien zeilboten ingeschreven:
- 3 st Lelievletten
- 5 st Leukothea’s
- 4 st Handicap, t.w.: Laser, stalen 16m2, Europe Moth, Laser Pico
- 2 st 16 m2 (zestien kwadraat, ook wel grote BM genoemd)

De aanmoedigingsprijs 2017 ging naar gebr. Van Capelle. Slechts enkele 
weken beschikten ze over de Laser Pico. De boathandling kon dus nog 
niet optimaal zijn. Maar ze waren van de partij.

’s Zondags is het altijd een stukje rustiger omdat er dan veel minder 
activiteiten zijn. Nadat de wedstrijden waren afgelopen en de prijsuitrei-
king was geweest, werd weer door iedereen meegeholpen met opruimen, 
waardoor dit weer snel gebeurd was. 
Al met al kunnen we spreken van een zeer geslaagd weekend, 

Bestuurlijke activiteiten
Tot de zomer vakantie hebben we als bestuur ingezet op hoe werken we 
samen, wat gaat er goed, waar kunnen we verbeteren. Een van de zaken 
waar we verbetering zien, is communicatie naar de leden. Gelukkig heb-
ben we een lid die goed thuis is allerlei sociale media, Simon Ouwerkerk. 
Hij gaat ons helpen en wil ook de rol van de redacteur overnemen in de 
loop van het jaar. Daarmee is al 1 opvolging in het bestuur geregeld (ovv 
ALV).  

E-captain
We	hebben	een	nieuw	programma	voor	de	leden-	en	financiële	adminis-
tratie. Deze online toepassing heet E-captain. Alle leden krijgen nu digi-
taal	via	dit	systeem	hun	facturen	en	krijgen	ook	een	inlog	om	hun	eigen	
gegevens te actualiseren.

Na de zomervakantie staat als snel de toertocht weer voor de deur. 

Toertocht
Zoals altijd is het begin september tijd voor de toertocht om het vaarsei-
zoen met zijn allen gezellig af te sluiten en alles wat we dit seizoen weer 
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hebben meegemaakt met elkaar kunnen delen, bijvoorbeeld tijdens de 
barbecue op vrijdagavond. Helaas was het deze vrijdagavond geen mooi 
weer en regende het meer dan dat het droog was, maar dat mocht de 
pret niet drukken. De barbecues werden in de trekkerloods gezet en bin-
nen in de mooi versierde loods stonden de tafels en stoelen klaar. 
Ook dit jaar waren we weer met een mooi koppel, ongeveer 80 personen 
en 17 boten. De versiering op de boten werd wat minder enthousiast op-
gehangen dan andere jaren, maar dat kwam vast door al dat hemelwater 
wat uit de lucht kwam. Het thema voor de toertocht dit jaar was carna-
val. En wat is nu een Carnavalsfeest zonder muziek. Daarom werd een 
ieder ’s ochtends gewekt door de vrolijke tonen van hoempapaband “de 
toestebolten”. Ook nu regende het weer, maar gelukkig waren de mu-
zikanten wat gewend en speelden ze vrolijk door in de regen, terwijl ze 
achter de boten langs door de haven voeren. Een ieder diende om 9 uur 
in de loods aanwezig te zijn en werd daar ook weer verwelkomt door de 
toestebolten die nu vrolijk binnen hun bijdrage leverden aan ons carna-
valsfeest. Toen alle deelnemers uitgedost in carnavalstenue in de loods 
aanwezig waren werden de tasjes met de vragen en knutselopdrachten 
uitgedeeld voor de Schippers & schipperinnen, de ketelbinken en de 
aspirant ketelbinken. Vervolgens ging een ieder naar zijn boot om de 
motor te starten en de trossen los te gooien om koers te zetten richting 
Vollenhove. 

Toen iedereen zijn plekje had gevonden in Vollenhove was het tijd voor 
het traditionele broodje Haring. Dit wist iedereen ook weer goed te vin-
den. Vervolgens waren er op het grasveld bij de speeltuin de kinderspe-
len. Deze werden wel een beetje in raptempo afgehandeld, want er hing 
me toch een donkere lucht!! Gelukkig waren we net op tijd klaar met de 
spelletjes.	Voor	de	kinderen	kwam,	net	als	de	laatste	jaren,	Clown	Funny	
die de kinderen weer prima kon vermaken. Bij het havenkantoor/dou-
ches was een overkapping, dus daar stonden ze heerlijk droog. Er werd 
weer heel wat afgezongen, geknutseld, suikerspin gegeten en getatoe-
eerd. (tijdelijke tattoos hoor, dus wees gerust). Daarna had een ieder 
“wat vrije tijd”. ’s Avonds om 19 uur werd iedereen weer bij de commissie 
verwacht. Er was dit jaar voor een stadswandeling gekozen onder be-
geleiding van een gids. Dit vond de één wat interessanter dan de ander, 
toch hoorde ik later in de zaal nog wel het één en ander voorbij komen 
wat was verteld, dus waren er toch mensen die goed opgelet hadden. 
Terwijl ieder genoot van een hapje en een drankje, zelf danste, genoot 
van dansende kinderen, jongeren of ouderen en luisterde naar de muziek 
die gedraaid werd door DJ Mark. 

Toch stond iedereen de volgende ochtend weer fris en fruitig in tenue bij 
de commissie om daar de vaarproef op te halen. Dit jaar was de vaar-
proef niet echt een vaarproef, maar werd van de hele boot verwacht om 
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een carnavalsact op te voeren, die weer beoordeeld zou worden door de 
commissie. Dit beoordelen werd wel een beetje lastig aangezien onge-
veer 5 boten hetzelfde carnavalsnummer hadden bedacht. Omdat we het 
zaterdagmiddag niet lang genoeg droog hielden is één onderdeel van 
de spellen voor de ketelbinken verplaatst naar de zondagmiddag. Hier 
gingen we dus eerst mee beginnen in de speeltuin. Iedere ketelbink moest 
proberen om in een bungeetouw zo ver mogelijk te lopen/rennen. 
Daarna volgden de spelletjes voor de kleinste ketelbinken, die allemaal 
weer goed hun best deden. Als laatste was er nog een spel met een kano 
voor de ketelbinken in het water, wat natuurlijk weer hilarische momen-
ten opleverde. Daarna trok de commissie zich terug voor een serieuze 
aangelegenheid, nl. het optellen van alle gehaalde scores en zo bekijken 
wat de uitkomsten waren en wie dus schipper en schipperin/Ketelbink 
van het jaar was geworden. De  prijsuitreiking volgde om 16 uur. Allereerst 
de Jeugd- en Aspirantketelbinken, waarna het vervolgens de beurt was 
om de Ketelbinken van het Jaar en de Schipper van het Jaar bekend te 
maken.

Aspirant ketelbink(4-13 jr): Isa 
Ketelbink(vanaf 13 jr):  Naomi
Schipper van het Jaar:   Chris en Chantal

Als afsluiting was er de gezamenlijke Chinese maaltijd, waarna in een 
mum tijd de hele loods werd opgeruimd. Allen heel erg bedankt voor jullie 
deelname, gezelligheid en voor iedereen die een handje (of twee) hebben 
geholpen ook heel erg bedankt hiervoor!

Winterstalling en loods
Half september hebben we aan leden onze winterstallingsbokken toe-
gewezen.  M.u.v. de twee bokken die beschikbaar moeten blijven, voor 
noodgevallen en voor boten die van de loods gebruikmaken, worden ook 
de komende winter alle bokken gebruikt. 

Bestuurlijk
Begin oktober hebben we als bestuur een extra vergadering waarin we 
met elkaar in gesprek gaan over de uitwerking van de toekomstvisie in 
concrete plannen. We gaan aan de slag met een plan voor de Loods; er 
komt een commissie die hier een plan voor gaat maken. Maar we gaan 
ook nadenken over een meerjarenplan voor evenementen (met ruimte 
voor maar activiteiten ook in winterseizoen) en zoeken contact met onze 
buurverenigingen (Henk Brunt Groep, Martin Gasman groep en Kamper 
roeivereniging) om op allerlei vlak samenwerking te onderzoeken. 
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Bestuurlijke overleggen met de Stg Hanze over de huurverhoging, Water-
sportverbond over o.a. ontwikkelingen in de watersport en de najaarsver-
gadering (begroting 2018 en meerjarenbeleidsplan).

We gaan met succes opzoek naar vervanging in het bestuur, Wim Vos, 
heeft aangegeven dat hij bij de ALV 2018 niet herkiesbaar is. 

En dit najaar starten we met digitale nieuwsbrieven die verschijnen tussen 
de uitgaves van de Scheepspraet door. 

Overlijdensberichten
In het najaar hebben we bericht ontvangen over het overlijden van: 
André van der Velde overleden op 26 sept 2017. Andre kennen we van de 
‘Zwalker’, de laatste tijd kwam hij al niet veel meer bij de haven. 

TC & werkplicht
De TC is op volle sterkte en er wordt veel werk verzet. In het voorjaar is 
de bestrating rondom de toiletunit hersteld. De steigerploeg hersteld ge-
structureerd delen van de steiger. Het havenkantoor is buitenom onder-
handen genomen. Door de gemeente wordt in het achterste deel van het 
grasveld drainage aangelegd en opnieuw ingezaaid.
Ivm jaren achterstallig onderhoud maar ook ivm ziekte in bomen gaat ook 
dit jaar het snoeien en kappen onverminderd door. Met regelmaat wor-
den leden opgeroepen om te helpen met snoei- en versnipper werk. En 
natuurlijk is het gehele seizoen door de maaiploeg het grasveld bijgehou-
den. En we hebben nieuwe WIFI. Daarnaast gaat dit najaar de commisise 
voor de loods aan de slag. Ontvangen we de milieu inspecteurs van de 
Gemeente Kampen voor een inspectie. 

Afstemmingsoverleg helling- en havenmeesters
Jaarlijks kijken we in het najaar samen met havenmeesters en de helling-
meester  terug op het seizoen. We kunnen vaststellen dat we een betrok-
ken team havenmeesters hebben die onderling voor elkaar klaar stonden. 
En wat allen vol energie uitspraken is de positieve sfeer die er heerst on-
derling maar ook aan de haven !!! Dat is mooi om te horen en meteen de 
uitdaging voor komend seizoen om dit zo te behouden. Een groot com-
pliment ook voor de manier waarop de coördinator en de havenmeesters 
de uitdaging in april hebben opgepakt en de zaken draaiend hebben 
gemaakt en  gehouden. 
Na tien seizoenen havenmeester echtpaar te zijn geweest nemen we af-
scheid van Albert en Wilma Oost
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