
Van de Bestuurstafel:  
Het Corona virus strooit zand in de maatschappelijke 
raderen! Gelukkig is onze maatschappij nog niet ge-
heel tot stilstand gekomen! In tijden waarin mensen 
zich druk maken om hun gezondheid, werk en het da-
gelijks onderhoud komen watersport en ontspanning 
natuurlijk niet op een primaire plaats.  
 
Wanneer echter de primaire zaken geregeld zijn vol-
gen al vrij snel vragen over secundaire zaken. Als be-
stuur van de WSV Sleattemermar zien wij dan ook on-
ze leden en vereniging geconfronteerd worden met de 
effecten van deze corona crisis. Voorziene bijeenkom-
sten en evenementen gaan niet door of staan op losse 
schroeven en de start van het watersport seizoen zou 
wel eens op zich kunnen laten wachten als iedereen 
zoveel mogelijk binnen dient te blijven Deze kluistering 
aan huis biedt echter ook ruimte om aandacht te be-
steden aan zaken die anders snel op het tweede plan 
dreigen te komen. In ons geval zijn dit de geplande 
aanpassingen aan het clubhuis. De uitkomsten van de 
gehouden extra ALV hebben duidelijk naar voren ge-
bracht dat er een aantal betrekkelijk eenvoudige aan-
passingen aan het clubhuis wenselijk zijn die effectie-
ver en meer doelgericht gebruik zullen bevorderen. 
Deze suggesties hebben wij laten begroten en voorge-
legd bij de subsidie verstrekkers van provincie en ge-
meente. Dit leverde gelukkig de toezegging op dat de 
(reeds ontvangen) subsidiegelden voor de aangepaste 
plannen aangewend mogen worden. Wel dienen ze zo 
spoedig als mogelijke uitgevoerd te worden. Logischer-
wijs treedt hier nu, ten gevolge van de corona crisis, 
enige vertraging in op. Wij zullen u via nieuwsbrieven 
op de hoogte houden van de ontwikkelingen in dit 
dossier.  
 
Rest mij u voor nu te zeggen: "Blijf allen gezond en zie 
op verantwoorde wijze naar elkaar om opdat wij, zij 
het dan met een behoorlijk flinke vertraging, ook dit 
jaar gezamenlijk weer een mooi watersport seizoen 
mogen gaan beleven!". 
 
Met sportieve groet, 
 
Kaj Valk 
Voorzitter 

De Financiën: 
Het verenigingsjaar 2019 hebben we met een positief 
resultaat van € 349,00 afgesloten. Nu we door het uit-
breken van het Coronavirus tot twee maal toe ge-
dwongen waren de jaarlijkse ALV uit te stellen is een 
begroting opstellen voor het komende jaar uiterst spe-
culatief. Een aantal adverteerders hebben laten weten 
dit jaar geen advertentie te willen plaatsen, er komt 
dit jaar dan ook geen Clubblad “D’Oare Wei” uit. Ge-
zien de huidige situatie met het Coronavirus weten we 
ook niet hoe het verhuur van het clubhuis en het start-
schip verloopt en hoe het verder gaat met de reeds 
geplande zeilwedstrijden. Gezien de huidige situatie 
hebben we geen zicht op onze inkomsten behalve dan 
die van onze contributie. Deze wordt ook dit jaar niet 
verhoogd en blijft € 23,00 per jaar. Wel heeft het Wa-
tersportverbond (KNWV) de afdracht voor het vereni-
gingsjaar 2020 de met 3% verhoogd. De afdracht voor 
leden was € 20,50 en wordt € 21,10. Voor gezins- en 
jeugdleden tot 21 jaar was dit € 10,25 en wordt nu      
€ 10,55. Onze vaste lasten, zoals assurantiën, gas, wa-
ter, elektra, en de gemeentelijke belastingen, etc gaan 
wel gewoon door, maar gezien de gezonde financiële 
stand van zaken zal dat geen problemen opleveren. 
 
Nieuwe contributie voor het verenigingsjaar 2020: 
Leden    € 23,00 + € 21,10 = € 44,10 
Gezinsleden   € 23,00 + € 10,55 = € 33,55 
Jeugdleden <21 jaar € 11,50 + € 10,55 = € 22,05 
Donateurs    € 23,00 
 
Medio april ontvangt u, per e-mail, de contributienota 
voor het verenigingsjaar 2020. 
 
 
   Zoals gebruikelijk wordt op de ALV 
   het ledenverloop van het voorgaan
   de jaar toegelicht. Gezien de huidi
   ge situatie doen we dat nu ook in 
   deze nieuwsbrief. Op 1 januari 2019 
hadden we 99 leden/donateurs, waarvan 3 ereleden. 
In de loop van het jaar zijn er 6 leden en 2 donateurs 
bijgekomen. Jammer genoeg hebben 4 leden hun lid-
maatschap beëindigd, waarvan 1 lid donateur gewor-
den is. Per 31 december 2019 telde onze vereniging 
104 leden/donateurs. 
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Voor de watersport geldt dat varen nog steeds is toe-
gestaan tenzij er door provincies scherpere maatrege-
len zijn afgekondigd zoals bijvoorbeeld in de provincie 
Overijssel waar recreatievaart geheel is verboden.  
Varen mag dus nog steeds, maar wel met de (morele) 
oproep achter de getroffen maatregelen: vermijd con-
tact en houd 1,5 meter afstand. Praktisch betekent dit 
dat varen alleen nog mogelijk is als individu of met het 
eigen gezin. Ook toegang tot eigen boten en het te 
water laten van boten kan plaatsvinden al geeft het 
Watersportverbond dan wel het  advies om van de 
tewaterlating geen groepsactiviteit te maken en ge-
paste voorzorgsmaatregelen te treffen voor vrijwil-
ligers en/of personeel van verenigings- of commerciële 
jachthavens.  
 
Activiteiten Commissie: 
De WAC “Winter Activiteiten Commissie” heet voort-
aan de AC “Activiteiten Commissie”. De reden hiervoor 
is dat de Zomer Activiteiten Commissie eigenlijk alleen 
maar de Waddentocht organiseerde. De leden uit de 
ZAC zijn nu toegetreden tot de wedstrijdcommissie. 
Deze versterking met drie man is een welkome aanvul-
ling.  

 
 
 
 
 
   
 

Copy: Op deze open plaats had natuurlijk ook een 
schitterend verhaal van u als lid/donateur kunnen 
staan. Dus heeft u wat te melden, een prachtig reisver-
haal, een technische tip of ander nieuws betreffende 
de watersport, stuur dan uw bijdrage, liefst met een 
fotootje, naar secretariaat@sleattemermar.nl De tekst 
graag aanleveren als platte tekst in MS Word, dus zon-
der tabs en andere opmaak. Foto’s graag als jpg of raw 
bestand. 
 
 
Vraag en aanbod: 
Als er in de nieuwsbrief ruimte be-
schikbaar is kunnen leden/donateurs 
hier, aan de watersport gerelateerde 
spulletjes, te koop kunnen aanbieden. 
Het principe is van leden voor leden. 
Het bestuur van WSV Sleattemermar  
is niet verantwoordelijk voor de aan-
geboden goederen en de kwaliteit 
daarvan. 
 
Voor het meest actuele verenigings-
nieuws surf je naar:  www.sleattemermar.nl 

Aanpassingen WSV Sleattemermar activiteiten: 
De laatste maatregelen welke door de overheid zijn 
afgekondigd geven aan dat in ieder geval tot 1 juni a.s. 
geen activiteiten of evenementen mogen plaatsvin-
den. Voor onze watersportvereniging betekent dit dat 
alle activiteiten, tot 1 juni a.s. zijn uitgesteld of afge-
last. In onderstaand overzicht van onze activiteiten zijn 
de afgelaste evenementen met een * aangegeven. 
Indien uitgesteld wordt dat specifiek vermeld. Ook de 
Waddentocht gaat dit jaar niet door en de al eerder 
naar 23 april a.s. uitgestelde ALV wordt wederom ver-
schoven naar een  later te bepalen datum. 
 
Activiteitenkalender: 
28 maart  Bezoek Meijer Weft Papenburg * 
02 april Algemene Ledenvergadering * 
18 april 8ste Roefke Rebbel * 
14 april  Verenigingscompetitie Langweer * 
15 april 1ste Avondwedstrijd   Gaat naar 10 juni 

18 april Himmeldei clubgebouw “ It Roefke * 
22 april Verenigingscompetitie Grou * 
23 april Algemene Ledenvergadering   Uitgesteld 
28 april Verenigingscompetitie Balk * 
07 mei Start Waddentocht * 
13 mei Verenigingscompetitie Heeg * 
13 mei 2de Avondwedstrijd   Gaat naar 19 aug 
10 juni 1de Avondwedstrijd * 
13 juni Jeugdzeilen, Zwembad De Baron Wickel 
20 juni Start Jeugdzeilen De Stipe 
21 juni Vervolg Jeugdzeilen De Stipe 
27 juni Wedstrijden Oud Zeilend Hout 

27 juni Start Jeugdzeilen de Ûlepanne  
28 juni Wedstrijden Oud Zeilend Hout 

28 juni Vervolg Jeugdzeilen de Ûlepanne  
04 juli Sprintwedstrijden skûtsjes in Sloten 
04 juli Jeugdzeilen in Polyvalken  
05 juli Sprintwedstrijden skûtsjes in Sloten 
11 juli  Gold Cup wedstrijden Olympia Jol 
12 juli  Gold Cup wedstrijden Olympia Jol 
01 aug Start Sneekweek (startschip verhuurd) 
08 aug Bungalow zeilwedstijden 
14 aug Ned. Kampioenschap Flitsklasse 2020 
15 aug Ned. Kampioenschap Flitsklasse 2020 
16 aug Ned. Kampioenschap Flitsklasse 2020 
19 aug 2de Avondwedstrijd 
29 aug Startschip verhuurd  KWV Langweer 
30 aug Startschip verhuurd  KWV Langweer 
09 sept 3de Avondwedstrijd 
09 set  Jeugdzeilen met ouders in Polyvalken 
03 okt  Open Familie Valkendag 
 
 
 
 
 
 


