Nieuwsbrief februari 2019.
Nieuwsbrief januari 2019 gemist??
Sommigen van u zullen de Nieuwsbrief van januari 2019 hebben gemist. En dat klopt inderdaad –
in januari is er geen Nieuwsbrief naar de leden en donateurs verstuurd. Er was te weinig copy en
vandaar dat in deze Nieuwsbrief van februari 2019 nog enkele zaken van/voor de maand januari
staan vermeld.
Zoals bijvoorbeeld het feit dat tijdens het Nieuwjaarstreffen van onze watersportvereniging op 5
januari 2019 vele leden en donateurs naar It Roefke waren getogen om traditiegetrouw elkaar een
voortvarend watersportseizoen te wensen. In een ongedwongen sfeer kon men elkaar ontmoeten
en vooral genieten van de door Bauke gebakken oliebollen en appelflappen en van door leden van
de activiteitencommissie gebrouwen heerlijke glühwein. Onze kersverse voorzitter Kaj Valk hield er
zijn “maidenspeech” waarvan op de website www.sleattemermar.nl verslag wordt gedaan onder
de noemer “Nieuwjaarsborrel 2019”.

Van de Bestuurstafel:
 Nadat tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 21 december 2018 een
nieuw bestuur is gekozen heeft op 2 januari 2019 het bestuur haar eerste vergadering gehouden. Als bestuur zijn we blij met het vertrouwen dat door de aanwezige leden tijdens
deze ALV in december is uitgesproken hopen om, al dan niet in commissieverband maar in
ieder geval samen met leden en donateurs, de door het vorige bestuur uitgelegde koers van
onze vereniging weer op te pakken en daar waar nodig iets te verleggen.
 Lopende zaken m.b.t. inschrijving van de bestuursleden bij de Kamer van Koophandel,
afronding van financiële zaken bij de bank en aanpassingen op het gebied van (af)lopende
verzekeringen zijn inmiddels afgerond.
 Het bestuur heeft een start gemaakt met het benaderen van leden/donateurs om zitting te
nemen in een nieuw te installeren Commissie Gebouw/Startschip/Materiaal. Er wordt gewerkt aan een taakomschrijving voor deze commissie en aan een inventarisatie van de



noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden welke op korte termijn voor zowel het clubgebouw als voor het startschip moeten worden aangepakt. De tijdens de laatste ALV op 21
december opgeworpen suggestie om het startschip van de hand te doen wordt voorlopig
door het bestuur van de hand gewezen. Bestuur en wedstrijdcommissie willen juist méér
gebruik gaan maken van het startschip, bijvoorbeeld bij te organiseren avondwedstrijdjes
voor (groot)ouders en (klein)kinderen als aanvulling op de door de Jeugdcommissie te
organiseren cursus jeugdzeilen in de maanden mei/juni, maar ook bij te organiseren
trainingen voor het Verenigingszeilen.
Inmiddels vinden gesprekken plaats tussen bestuur en Zeilschool de Stipe n.a.v. een verzoek
tot het huren van ons clubhuis “It Roefke” in 2019. Een open, maar zakelijke communicatie
Is een vereiste en daarom is zorgvuldigheid in dezen vereist! Los van de verhuur van het
clubgebouw wordt met de beide Balkster zeilscholen overleg gepleegd over een door de
Commissie Jeugdzeilen in 2019 te organiseren zeilcursus voor de jeugd.
De uitwerking van deze cursus met geplande data en mogelijkheden tot inschrijving voor de
lokale jeugd kunt u lezen in een bijdrage van deze Commissie in de Nieuwsbrief van maart.



Het Raadgevend Driemanschap heeft in december 2018 een eerste gesprek gevoerd met
een afvaardiging van de Gemeente De Fryske Marren en met Kyra Boekelman-Betsema van
Restaurant Badmeester Keimpe over de realisatie van een nieuwe opslagruimte en over
nieuwe plannen en ontwikkelingen op- en nabij het strand van Balk . In februari volgt een
uitnodiging door de gemeente DFM en krijgt dit overleg een vervolg. Hierbij treedt het bestuur op als gesprekspartner namens de WSV Sleattemermar, daarin bijgestaan door Gerke
Walinga en Lolke Kroes als leden van het voormalig Raadgevend Driemanschap.
 Het bestuur gaat binnenkort in gesprek met de VvE van Bungalowpark Markant. Onderwerp
van gesprek is o.m. de uitwerking van in het voorontwerp bestemmingsplan Recreatiewoningen Lutsmond-Noord beschreven plannen om op de plaats van het huidige
Recreatiepark Marswâl een 50-tal grote recreatiewoningen te realiseren door Projectontwikkelaar Kontour. Deze woningen liggen aan het water en krijgen een verbinding met de
jachthaven bij Badmeester Keimpe. Voor de bereikbaarheid van Bungalowpark Markant,
Restaurant Badmeester Keimpe en ons eigen clubhuis “It Roefke” zijn er plannen voor de
aanleg van een beweegbare brug in het Tsjamkedykje iets voorbij de trailerhelling.
Daarnaast heeft de VvE aangegeven geïnteresseerd te zijn in nieuwe planologische ontwikkelingen rondom het strand van Balk, ook wel “Waterfront Lutsmond” genoemd.

Van de Commissie Winteractiviteiten
Data Roefke Rebbel in 2019:
Datum
Tijd
23 / 02 / 2019 17.00 – 19.00 uur
23 / 03 / 2019 17.00 – 19.00 uur

Activiteit
Roefke Rebbel
Roefke Rebbel

Invulling
Kroes en Feenstra & Co.
Bezoek Skûtsjemuseum Eernewoude

Roefke Rebbel 23-02-2019: Kroes en Feenstra & Co
“Mei de boat genietsje fan Fryslân en Kulturele Haadstêd Ljouwert 2018”.
Jan en Reinie Feenstra, Lolke en Minkje Kroes binne yn de simmer fan 2018 mei de boat troch
Fryslân trokken. Sy wolle jim sjen litte dat je mei de boat, de fyts en rinnende in protte moaie
plakjes besjen kinne. It haeddoel wie om de 10 fonteinen op de foto te setten en te genietsjen fan
Kulturele Haadstêd 2018.

Mei d
Roefke Rebbel 23-03-2019: Bezoek Skûtsjemuseum
Op zaterdag 23 maart 2019 organiseert de WAC (de Winter-Activiteiten-Commissie) een bezoek
Aan het Skûtsjemuseum in Earnewâld. We worden om 14.00 uur in het museum verwacht.
De entree is € 9,00 per persoon inclusief een kopje bij binnenkomst.
De reis naar Earnewâld is ca. 72 km dus daar rekenen we maar wel een uurtje autorijden voor. We
verzamelen bij het Roefke en we vertrekken om 13.00 uur. Uiteraard gaan we weer carpoolen en
van de meerijders wordt wel een bijdrage in de benzinekosten verwacht, uiteraard in overleg met
de bestuurder. Na de bezichtiging gaan we terug naar het Roefke om gezellig nog wat te drinken en
na te praten met een uitgebreide borrel. Voor de luxe borrelhapjes vragen wij een extra bijdrage
van € 2,50 per persoon. Opgeven via e-mail bij Fedde Akkerman ( fedde1@freeler.nl ) tot uiterlijk
zaterdag 16 maart 2019. Graag vermelden of u wel/niet met eigen auto gaat en hoeveel personen
u eventueel mee wilt nemen.

Van de Commissie Zomeractiviteiten
Vorig jaar organiseerden Diet Algra en Emmy Breuk het traditionele Waddenweekend met een
paar heerlijke dagen over het Wad naar Terschelling.
Ondanks de vroege planning in april konden de deelnemers genieten van heel mooi weer met een
afwisseling van zonnige windstiltes met momenten met heerlijk zeilweer.
Met dat vroege mooie weer nog in gedachten én het gunstige verloop in de getijdentabellen
hebben Nico van Rijk en Tom Plattel weer een vroege datum geprikt.
De 23ste editie van het Waddenweekend wordt gehouden van donderdag 25 april t/m zondag 28
april 2019.
Het is wederom vroeg in het seizoen en het betekent misschien even doorwerken om de boot
vaarklaar te maken. Maar na dit Waddenweekend is de boot dan ook helemaal gereed om nog
meer mooie tochten te laten volgen.
Het doel van de tocht is ervaring op te doen over het varen op het Wad met stromend water
en een wisselend tij. Wij hopen opnieuw op een mooie, leerzame en vooral gezellige tocht naar
één of misschien meerdere Waddeneilanden.
De tocht staat open voor zowel zeil- als voor motorboten.
Aanmelden kan via de mail naar: toertochten@sleattemermar.nl
of per telefoon: 0548-859226 (Nico) of 0514-601720 (Tom).
Begin april zal de commissie in “It Roefke” het vaarplan en meer informatie delen.

Ingekomen:
1. Winterlezing Volvo Ocean Race
Op 9 februari 2019 wordt een winterlezing georganiseerd door onze zustervereniging de Watersportvereniging Heeg. De lezing zal gaan over de laatste Volvo Ocean Race en wordt gegeven door
Ruurd-Jouke van Wieren, die als ‘shore team member’ van Team Akzo Nobel o.a. verantwoordelijk
was voor de elektrische installaties. Iedereen is welkom!
Plaats: “It Sylhûs” in Heeg - aanvang 20.00 uur.

2. Help het Hansa zeilteam naar het EK in Portimao, Portugal
Esther Westmaas is lid van de Koninklijke Waterspor Vereniging Frisia in Grou. Esther heeft een
handicap en zeilt bij KWV Frisia in de Hansa klasse. In zo’n boot, die zij bestuurt met een Joystick, heeft zij in 2017 al eens meegedaan aan het EK Hansa zeilen in Frankrijk.
Dit jaar wil Esther met haar team graag naar het EK in Portugal en voor de reis en deelname aan
dit EK is geld nodig. De bekende zeezeiler Henk de Velde heeft aangeboden een lezing te geven

waarbij de opbrengst van de entreegelden naar het team van Esther gaat. Daarom is er een
crowdfundingsactie gestart via http://sponsormeter.com/HansazeilteamEK2019 .
De lezing vindt plaats op zaterdag 16 maart 2019 in Hotel Oosterga, Nieuwe Kielkade 1 in Grou.
De entree voor deze lezing bedraagt € 10.00 en u kunt zich aanmelden via esther.hansa@ziggo.nl.
Na aanmelding volgt informatie over de betaling en de aanmelding (pas definitief na betaling).

Voor het meest actuele verenigingsnieuws surf je naar: www.sleattemermar.nl

