Nieuwsbrief juni 2016
De boten drijven weer, nemen wij aan en voor velen is het vaarseizoen al begonnen.
Daarvoor moeten er vaak nogal wat werk worden gedaan, niet alleen aan de boot.
Zo heb ik (Hans) de gewoonte elk voorjaar mijn zwemvesten op te blazen om te
controleren of ze nog voldoende luchtdicht zijn. Dat leverde dit jaar een positieve
verrassing op:

Het zwemvest bleek een sprayhood / ‘buiskap’ te hebben, hoewel dat niet op de
verpakking stond. Mooi meegenomen want dit blijkt toch wel erg prettig te zijn – als je
het nodig hebt!
Daarnaast heb ik deelgenomen aan een survival training. Erg nuttig en ook hier
verrassende nieuwe inzichten. We willen graag kijken of we ook voor de Hanseclub
zoiets kunnen organiseren.
Over de klussen aan de boot hebben we tijdens de voorjaarsvergadering aan de bar
al van gedachten gewisseld en daar komt een vervolg op. Bij deze willen we graag
elke Hanse bezitter die iets aan zijn boot heeft verbeterd oproepen alvast foto’s met
een korte toelichting aan ons / bestuur / secretaris / voorzitter te sturen, dan maken
wij er een mooi geheel van.
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Naast de activiteiten die hieronder in het programma worden genoemd, zijn we
natuurlijk ook met nieuwe initiatieven bezig, zoals:


Onderzoek onder de leden
We willen graag jullie meningen en ideeën horen over de Hanseclub, de
activiteiten, wat je leuk vindt, wat je mist, wat je zelf zou kunnen bijdragen. De
enquête is niet anoniem want we willen graag suggesties, wensen of klachten
persoonlijk kunnen bespreken.



Ledenvergadering van 3 november jl.
Tijdens deze ledenvergadering is op advies van de kascommissie akkoord
gegaan met het (financiële) beleid in 2015, Hans van Leeuwen gekozen tot
voorzitter en Frits van den Bosch tot penningmeester.



Meer communicatie met en tussen leden.
We realiseren ons daarbij dat de website daar cruciaal voor is. Dus willen we:
a. Regelmatig nieuwe content.
b. Nieuwsbrief niet per mail rondsturen maar via link naar website
verwijzen.
c. Forum / oproepjes: bied leden mogelijkheid discussie te starten, vraag
te stellen, e.d. We moeten dit wel goed regelen om het beheersbaar te
houden.
d. Als er belangstelling is om eens met een andere Hanse zeiler mee te
varen als opstapper of zelf als schipper andere Hanse zeilers uit te
nodigen mee te varen, willen we dat via de website mogelijk maken.
Een en ander hangt natuurlijk ook af van de uitkomsten van het onderzoek
onder de leden.

Het programma 2016
Hoewel de ‘redding op afspraak’ helaas niet door gaat, is er in ieder geval het
vertrouwde Hanse weekend. Daarnaast vermoedelijk een bezoek aan Marin
o Hanse-weekend 2016
In verband met de beschikbaarheid van het clubgebouw van de EZVA
hebben we het weekend een week moeten verplaatsen. Het zal nu
plaatshebben van vrijdag 16 t/m zondag 18 september.
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o Bezoek aan Marin
Naar een idee van Frits van den Bosch gaan we medio oktober een
bezoek brengen aan Marin in Wageningen. Marin is een belangrijk
centrum voor onderzoek in de maritieme sector.
o Najaarsvergadering op 1 november.
En op dinsdagavond 1 november houden we onze najaarsvergadering
in Naarden. Het programma is bijna rond.
Uiteraard horen jullie meer van ons wanneer er meer duidelijk is omtrent de
evenementen.

Graag tot ziens op het water,
Frits, Wilko, Rainier, Hans
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