
Van de Bestuurstafel 
In de Nieuwsbrief van oktober j.l. heeft u een uitge-
breid verslag kunnen lezen van de pilot openstelling 
clubhuis. Van deze pilot hebben wij als vereniging/
bestuur geleerd, dat openstelling vroeg op de mor-
gen niet zo zinvol is omdat er weinig mensen op af 
komen. Dit verandert als er vooraf geplande en goed 
gepromote activiteiten zijn. Opvallend was dat er een 
behoorlijke hoeveelheid jeugd interesse had voor de 
watersportactiviteiten. Deze interesse en hun per-
soonlijke terugkoppelingen nemen we mee in het 
jeugdprogramma voor volgend jaar. Voorts is ons 
ook gebleken dat er bij leden behoefte bestaat aan 
een laagdrempelig en toegankelijk clubgebouw waar 
een "natje en droogje" verkregen kan worden. De 
honger naar tosti's voor de jeugd was hierbij een op-
vallend fenomeen. Deze ontwikkelingen worden, te-
zamen met reeds eerder verkregen input,  meegeno-
men in de aanpassingen aan ons clubhuis die deze 
winter plaatsvinden. Daarover hieronder meer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanpassingen aan ons clubhuis 
Na intensief voorwerk, waarin de scope werd vastge-
steld en verschillende subsidies werden binnenge-
haald, is het dan bijna zover! Ons clubhuis gaat aan-
gepast worden! Doel hierbij is om het clubhuis toe-
gankelijker, lichter, gezelliger en breder inzetbaar te 
maken. In de maand december gaat bouwbedrijf van 
Casteren de gewenste bouwkundige aanpassingen 
realiseren. Daarna zullen we handen nodig hebben 
om de herinrichting vorm te geven. Kortom . . . . . 
 
Gezocht, creatieve leden/donateurs dames en/of he-
ren die mee willen denken of een bijdrage willen le-
veren betreffende de herinrichting van ons clubge-
bouw na de verbouwing dit najaar. Te denken valt 
aan kleurstelling, betere gordijnen, wandbekleding, 
inrichting bar en keuken. U kunt zich opgeven via een 
mailtje aan secretariaat@sleattemermar.nl 

Training vaarbewijs 
In de eerdere nieuwsbrieven heb-
ben we vermeld dat we weer een 
training vaarbewijs willen organi-
seren. Inmiddels hebben de eer-
ste gegadigden zich al gemeld. 
Of dit doorgang kan vinden hangt 
natuurlijk af van de Corona ont-
wikkelingen en de overheidsmaatregelen. Qua plan-
ning mikken we op de maanden maart en april.  Heeft 
u interesse, via secretariaat@sleattemermar.nl kunt u 
zich opgeven en vermeld  dan duidelijk of u vaarbe-
wijs I, II of beide wilt volgen. Deelname aan deze trai-
ning is kosteloos voor leden, van niet-leden vragen 
wij een bijdrage van € 10,00. Het benodigde lesmate-
riaal en hulpmiddelen komen voor eigen rekening.  
 
 
Roefke Rebbels 
Gezien de geldende Corona maatregelen kunnen  de 
Midwintermaaltijd op 19 december a.s. en de Nieuw-
jaarsreceptie in het nieuwe jaar niet doorgaan. Zodra 
er weer mogelijkheden zijn om iets te organiseren 
laten wij u dat weten. 
 
 
Dromen van natuurijs 
Op de website van RTV Noord las ik dat Piet Paulus-
ma voorspelt dat we deze winter op natuurijs kunnen 
schaatsen, en wel langer dan twee of drie dagen!  
 
zie: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/766294/Piet-
Paulusma-voorspelt-We-gaan-komende-winter-op-
natuurijs-schaatsen  

 
Het zijn natuurlijk maar voorspellingen maar wel voor-
spellingen die de vraag oproepen: "Wat als het wel 
zo is, wat gaan wij dan doen?".  
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          Het Sleattemermar in 2021?? 
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Voor het meest actuele verenigingsnieuws surf je 
naar:  www.sleattemermar.nl 

"Wat kunnen we zoal doen?". We zitten op een zeer 
mooie locatie aan het Sleattemermar met voor de 
deur van ons clubhuis een prachtig ondiep afge-
schermd deel dat kan dienen als krabbelvloer, en de 
toegankelijkheid van een warm eigen clubhuis ter 
plekke . . . . . ik zie mogelijkheden! En niet alleen om 
te schaatsen.  
 
Wellicht kunnen we de DN-klasse verleiden tot een 
prachtige wedstrijd met hun ijszeilers, nu veel van 
hun internationale klasse-wedstrijden niet doorgaan 
ten gevolge van de Corona in de VS! Weet u het nog? 
In 2018 werd er nog over het ijs gezeild op het Sloter-
meer,  
zie:https://www.facebook.com/365255210344301/
videos/winterbeelden-friesland-3-maart-
2018/750894058447079/ 
 
U merkt het . . . .  de dromen worden steeds mooier 
en mooier! Om nog maar te zwijgen over de enige 
echte Alvestêdetocht! Wie weet, maar het kan zeker 
geen kwaad om voorbereid te zijn!  
           Kaj Valk 

 
 
 

Euro incasso contributie 
Voor het maken van een automati-
sche SEPA machtiging om de con-
tributie te incasseren is een en an-
der in gang gezet. Onze penning-
meester is bijna klaar met alle aan-
vragen en voorbereidingen met de 
Rabobank. Op onze ALV wordt u 
nader geïnformeerd. 
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