Nieuwsbrief voorjaar 2022
Van de redactie
Het vaarseizoen 2022 is al weer een aantal weken geopend. Het jaar begon met een
nieuwjaarsreceptie die niet doorging. Gelukkig werden de maatregelen zachtjes aan
afgeschaft en waren de vooruitzichten op een normale samenleving positief.
De mensen van het onderhoud hebben niet stil gezeten deze periode. Zo heeft de
voorzitter onze twee overzet bootjes opgeknapt en zijn de steigers voorzien van een
duidelijke box nummering:

In februari kregen we drie zware stormen te verduren en deze lieten hun sporen na in de
haven. Persoonlijk had ik wat schade aan mijn boot: aan een kant was mijn zeil
uitgescheurd in een paar hoekjes. Niet zo heel erg, want ik wil toch dit zeil vervangen.
Hieronder een impressie van de schade.

Stormschade februari 2022.
De stormen die in februari over ons land heen raasden hebben op de haven ook voor
stormschade gezorgd. “Gelukkig” is het beperkt gebleven met het omvallen van 2 bomen
“de goede kant op”.

Om op zaterdag 26 februari de schade op te ruimen. heeft de havenmeester verschillende
vrijwilligers benaderd om te helpen met zagen en snipperen van deze bomen.
We waren met een aardige club mensen en we hadden er prachtig weer bij! Met de juiste
veiligheid middelen en een goede duidelijke taakverdeling waren we na een ochtend
werken zo goed als “glad”.
Uiteraard werd er
voor koffie/thee en
wat lekkers gezorgd.

Met dank aan Pieta Brand.

De eerste activiteit die op de agenda stond was het vuilvissen op 19 maart. Hieronder een
impressie, ingezonden door Margreet Middelkoop.

19 maart 2022. De
Landelijke Opschoondag waar we ons als vereniging jaarlijks voor inzetten. Voor het 2e
jaar op rij hadden we het weer mee. Ondanks de koude oostenwind was het goed te doen.
De zon op ons gezicht, de lucht strak blauw. Vanaf half 10 stond de koffie klaar. En niet
alleen koffie: omdat Janet bijna jarig was trakteerde ze op taart. We vielen met onze neus
in de boter. Na onze vingers te hebben afgelikt aan zo’n heerlijk stuk slagroomtaart gingen
we aan het werk.
Met 3 teams sterk gingen we van start. Aan beide kanten van de boezem werd een groep
ingezet om vuil te vissen. Ook was er nog een speciaal team ingezet op het water zelf. We
hebben van alles opgevist. Door de laatste stormen vonden we veel piepschuim, maar ook
heel veel plastic afval, mondkapjes, hengels, aanstekers, drankkartonnen en
gemummificeerde vissen (nee hoor, die hebben we fijn laten liggen)

De speciale watereenheid zette de teams af op plek van bestemming.

Vuilvissen geeft een goed gevoel! We doen het voor de natuur! Jong, oud, iedereen
beleefd hier plezier van. Ook voor de kinderen is het een stukje bewustwording dat afval
niet op straat of in de boezem hoort, maar netjes in de prullenbak. Jong geleerd is oud
gedaan. De 4 kinderen die aanwezig waren hebben ontzettend hard gewerkt, en heel veel
vuil opgevist! We zijn super trots op jullie!!

Ondanks onze harde werken waren we toch wel een beetje koud geworden. In de kantine
konden we heerlijk gaan zitten voor een kop soep met stokbrood, en uiteraard weer een
hoop gezelligheid.

Maarten was het zonnetje in huis deze dag
weer ontzettend gezellig.

Ondanks het kleine gezelschap was het

Iedereen die zijn steentje heeft bij gedragen aan het vuilvissen, bedankt voor jullie inzet!
Ik heb er weer van genoten. Op 2 april
verwelkomen we alle leden weer voor het
nieuwe vaarseizoen. Ik zelf heb er ontzettend
veel zin in, en ik denk jullie ook!
Groetjes, Margreet de Jong

Dank voor je bijdrage, Margreet.
Op 2 april was de Algemene Ledenvergadering en het terugdraaien van de boten.
Hieronder vindt u de verslagen van de verschillende bestuursleden.

Jaarverslag secretaris
Bestuursvergaderingen
Het afgelopen seizoen heeft het bestuur tweemaal vergaderd. Door de COVID
beperkingen op afstand via het beeldscherm. Ook de ALV is via het beeldscherm
verlopen.
Op 7 oktober hebben we vernomen dat Edith Dorsman zich uit de evenementen
commissie stapt en dat Henk Schildt zijn ligplaats heeft opgezegd. Besloten werd dat we
bij de ALV weer om een bewijs van verzekering aan de leden gaan vragen. Ook maakte
Maarten Molenaar bekend te stoppen met de onderhoudscommissie. Met het oog op ons
jubileum in 2023 zal de evenementen commissie zich buigen over de mogelijkheden dit op
gepaste wijze te vieren. Door het ontvallen van Wil Dorsman is er een vacature voor de
functie van bestuurslid ontstaan. In de nieuwsbrief van najaar 2021 is daar een oproep
voor gedaan. Het bestuur heeft nogmaals gediscussieerd over de vraag of we moeten
toestaan dat kleine werkzaamheden aan de boot in de box gedaan mogen worden. Het
antwoord was NEE. Onno van Megen heeft zich gemeld om in het bestuur plaats te
nemen.
Op 8 maart is de andere bestuursvergadering – nog steeds digitaal – gehouden. Hierin
werd duidelijk dat zowel de penningmeester als de havenmeester nog één seizoen in
functie willen blijven, maar daarna te willen stoppen. Derhalve zullen er in de komende
nieuwsbrief drie oproepen geplaatst worden voor deze vacatures plus die van Maarten
Molenaar. Vanwege de ALV van de ijsclub waren wij genoodzaakt onze ALV en het
terugdraaien van de boten een week te verplaatsen. Met betrekking tot het onderhoud van
de haven wordt verder gezocht naar goedkopere meerpalen.

Nieuwsbrieven
Het is wederom gelukt een tweetal nieuwsbrieven te publiceren. De leden worden
nogmaals opgeroepen copy in te sturen, want zonder copy, geen nieuwsbrief.

Onze site
Op onze site deammers.nl worden regelmatig wijzigingen aangebracht om niet alleen
potentiële bezoekers van onze haven te informeren, maar ook de leden zelf. Zo staan de
geplande activiteiten en de afgelaste evenementen hierop, maar ook de nieuwsbrieven en
links naar relevante andere sites. U wordt dan ook aangeraden af en toe eens onze site te
bezoeken.

Jaarverslag havenmeester
Begin februari 2021 ging het vriezen met als gevolg dat het clubgebouw voor de
ijsvereniging beschikbaar gemaakt moest worden. De ijspret was van korte duur.
Met het klusteam is de overkapping, geschonken door onze oud-voorzitter, Arie Verkerk,
opgebouwd voor de zitmaaier plus aanhangwagen, die eerder door een toenmalig lid aan
de vereniging is geschonken, te samen met een bosmaaier en een flymo grasmaaier.
Vanwege Corona heeft het boten draaien aan het begin van het seizoen niet zo als
gebruikelijk in verenigingsverband plaatsgevonden, maar in fases, om niet met veel
mensen gelijktijdig aanwezig te zijn.
Ook door Corona hebben er dit jaar weer veel mensen om een ligplaats gevraagd, waar in
veel gevallen niet aan kon worden voldaan. Toch zijn er een aantal nieuwe leden
bijgekomen, die de voorzitter zojuist heeft voorgesteld.
Zaterdags zijn er de gebruikelijke werkzaamheden door de leden verricht. In september
zijn met wat extra mankracht, de houten steigers naar de werkplaats, het clubgebouw en
de laad-en losplaats vervangen door kunststof anti-slip roosters. Hopelijk kan dit seizoen
het gedeelte van het hek tot de steigers worden vervangen.
In het afgelopen seizoen hebben 20 passanten onze haven één of meerdere dagen
bezocht. Ondanks de beperkte voorzieningen, zijn onze passanten zeer positief.
Voor het betegelde terras naast het gebouw, is een schaduwdoek aangeschaft. Dit scheelt
veel gedoe met parasols. Tevens heeft de vereniging een extra picknicktafel gekregen.
De boxen zijn voorzien van nieuwe nummers, die zowel vanaf het water als op de steigers
leesbaar zijn. Ruud, bedankt!
Aan het eind van het seizoen, heeft Jonathan Stam, het jongste lid van de vereniging, de
roeiboten naar Bouwmeester in Hardinxveld gevaren, waar ze voornamelijk door onze
voorzitter een flinke onderhoudsbeurt hebben gekregen. Vanaf half april zijn ze weer
beschikbaar in onze haven.
Tijdens de storm van 18 februari j.l. zijn er een aantal bomen omgewaaid en op het land
van de buurman terecht gekomen. Een week later is er een ploeg mannen, een vrouw en
haar zoontje, de schade met kettingzagen te lijf gegaan. Door goede samenwerking was
de klus snel geklaard.
Terugkijkend vind ik, dat ondanks de beperkingen door Corona, het een goed
verenigingsjaar was.

Jaarverslag penningmeester
Ook dit jaar is covid-19 weer spelbreker geweest, waardoor de nieuwjaarsreceptie,
BBQ en spelavonden niet zijn doorgegaan!!
De energiekosten zijn redelijk gelijk gebleven t.o.v. vorig jaar.
Dankzij slim in te kopen door onze horeca mensen is het negatieve verschil van de
kantine omzet beperkt gebleven tot ca € 110,00, het streven is om de omzet
neutraal te houden.
Er wordt nog steeds gratis koffie uitgeschonken; de consumptie prijzen blijven
gelijk.
Dus zelf geen bier, limonade e.d. meebrengen maar in de kantine kopen.
We hebben dit jaar weinig onderhoudskosten gehad aan het clubhuis. Wel is er een
lekkage door Sjaak verholpen, dit met weinig middelen, nadien de lekkage schade
binnen geschilderd….Dank je wel Sjaak..
Aan de reparaties van de steigers is ca € 4000,00 uitgegeven, (roosters) e.d.,
ongeveer dubbel zoveel als vorige jaren.
Er zijn minder passanten geweest in 2021, er is een negatief verschil van € 550,00
Ondank of dankzij alle beperkingen is 2021 met een positief resultaat van
€ 4.047,77 afgesloten.

Kascontrolecommissie.
De kascontrolecommissie (Addy Buijserd en Hans van de Water) heeft online de
administratie en het financieel jaaroverzicht 2021 doorlopen. Men was tevreden en
heeft het akkoord bevonden.

Begroting 2022.
Corona blijft ook in 2022 zijn stempel drukken.
De steigers vragen de aankomende jaren veel onderhoud, dus hiervoor reserveren
we voor 2022 wederom ca € 4000,00, (roosters en onderliggende draagbalken). Een
aantal van de meerpalen wordt slecht en moeten vervangen worden, dit gaat een
enorme kostenpost worden, Onze voorzitter heeft hiervoor diverse offertes
aangevraagd, maar een beslissing moet nog genomen worden…

Mocht er iemand een idee hebben om de palen te repareren of te verstevigen, horen
we het graag….
Al met al verwachten we ook 2022 met een positief resultaat van ca € 2.100,00 te
kunnen afsluiten.
Toch hebben we een fijne, nog steeds goed betaalbare haven, met goede faciliteiten
en leuke leden.
Laten we met z'n allen geregeld onze schouder er onder zetten om dit zo te houden
en soms zelfs te verbeteren….
Voor iedereen een gezonde, zonnige zomer met veel “vaar” plezier gewenst…
Vriendelijke Groeten,
Gerrit Kuijf, Penningmeester.

Jaarverslag activiteiten commissie
Helaas heeft de corona een streep gezet door de meeste activiteiten die gepland stonden
in 2021.
Het vuilvissen is toen in maart met een heel klein clubje uitgevoerd.
We hebben in september nog spontaan een spelavond georganiseerd. Het was met
weinig mensen maar zeker niet minder gezellig.
Vanuit de activiteitencommissie zijn vorig jaar 17 kaarten verstuurd. Voornamelijk waren
het beterschap kaarten, maar ook 2 geboorte kaartjes en een 50-jarig huwelijk. Dit hoort
onder het kopje lief&leed.
Ook is er vanuit de vereniging een advertentie geplaats in het Kontakt voor het overlijden
van Wil Dorsman. Een zeer gewaardeerd lid die tot op de dag van vandaag door vele
leden nog steeds erg word gemist.
Dit jaar hopen wij het volgende te organiseren;
14 Mei Havendag
(hoe en wat deze dag zal gaan inhouden zien jullie nog per uitnodiging tegemoet)
18 Juni BBQ met verloting
19 Augustus spelavond
17 September mosselavond
15 Oktober spelavond
29 Oktober boten draaien

Jullie ontvangen zoals je gewend bent rond elke activiteit een uitnodiging per mail. Ook
hangt in de bestuurskamer het overzicht van deze data op het bord.
Het valt bij sommige misschien op dat de reanimatie cursus er niet tussen staat. Dit komt
omdat meneer Frederikz die normaliter de cursus verzorgd herstellende is van een
heupoperatie en heeft aangegeven te stoppen met het geven van deze cursus. Zijn advies
is om dit jaar nog over te slaan omdat er i.v.m. corona aanpassingen moeten worden
gedaan aan het oefenmateriaal.
Volgend jaar zullen we kijken of deze cursus weer mogelijk zal zijn.
Edith heeft na het overlijden van haar man Wil afscheid genomen van de activiteiten
commissie. Zeker jammer, maar heel begrijpelijk in haar situatie.
In het jaar 2023 bestaat de vereniging 50 jaar! Dit willen we als bestuur en
activiteitencommissie niet zonder aandacht voorbij laten gaan. Omdat we inmiddels een
heel gevarieerd leden bestand hebben qua leeftijd, willen we jullie vragen eventuele
ideeën voor dit uitstapje of dag met ons te delen. Dan kunnen we die meenemen in het
definitieve plan! Je mag dit bij de dames van de activiteiten commissie melden of per mail
naar pietabrand@hotmail.com
We hopen dit jaar veel gezelligheid te verzorgen!
Pieta Brand.
Tijdens de algemene ledenvergadering is ook
afscheid genomen van oud-penningmeester en
voorzitter Arie Verkerk. Arie benadrukt het
belang van een verenigingshaven. hier zijn de
leden verantwoordelijk voor het reilen en zeilen
van de club en is er mee verbondenheid dan in
een commerciële haven. Hij wordt beloond met
een presentje.

Even voorstellen
Hierbij een kort voorstelstukje over ons:
Wij zijn Jelle Boere en Angela de Groot.
In april vorig jaar zijn wij vanuit Woerden naar Langerak
verhuisd. We zijn nog redelijk nieuw in deze mooie omgeving!
We werken allebei bij de politie in Utrecht.
Sinds afgelopen weekend ligt ons nieuwe bootje in de haven op
plek nr 6. Samen met onze Labrador Balou kun je ons dus
tegenkomen op of rond het water :)
Wij houden van de
gemoedelijke sfeer
van de haven en het
is lekker dicht bij ons
huis, vandaar dat wij
hier graag een plekje
wilde.
Tot snel!
Jelle en Angela

Interessante site
Wellicht heeft u er nog nooit van gehoord, maar op de site van Canicula
(www.decanicula.nl/) vindt u allerlei interessante verslagen van gevaren routes. Zo bestaat
er ook een beschrijving van varen in de Alblasserwaard. Leuk om naar te kijken. Zie
hiervoor https://www.decanicula.nl/varen-door-de-alblasserwaard/
Met dank aan Frans van ‘t Hoff

Tenslotte nog even dit:

14 Mei Havendag
WSV “de Ammers”

Van 10:30 tot 17:00 uur

Kinderspelen van 11:00 tot 12:00 (met leuke prijsjes)

Ruil- verkoopbeurs
Vanaf 12:30 bij de bar verkrijgbaar (diverse broodjes etc.)

Touwtrekken voor de krachtpatsers

Een sportief potje jeu de boules

Neem gerust vrienden/familie etc. mee naar deze gezellige havendag

