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Verenigingsdata om te onthouden
Dag
za
zo
za
zo
di

Datum
23 maart
24 maart
30 maart
31 maart
9 april

Gebeurtenis
1e hellingdag
2e hellingdag
3e hellingdag
4e hellingdag
ALV voorjaarsvergadering

Tijdstip
8:00 uur
8:00 uur
8:00 uur
8:00 uur
20:00 uur

Nieuwe leden t/m 27 januari 2019
Heer A.H. Satter te Den Haag
Heer H. Meeuwisse te Vlaardingen

Bestuur en leden heten u hartelijk welkom in
onze vereniging

Uiterste inleverdatum kopij volgend clubblad:

14 april 2019
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Van de Voorzitter,
Nu ik dit schrijf (24/1) is het winterweer
geworden. De eerste marathon op
natuurijs is al gereden. Afgelopen zondag
lag er een mooi laagje ijs op de Vaart maar
de sneeuw van afgelopen dinsdag heeft er
geen goed aan gedaan. Zou het dit jaar
dan toch weer eens gebeuren dat er een
schaatstoertocht door het Westland
gereden kan worden? Ik ga ervoor en ik
weet zeker ook een aantal Bommeerders.
De nieuwjaarsreceptie op 6 januari werd heel goed bezocht.
Ik heb uitgebreid stilgestaan bij het afgelopen jaar. Zo hebben we
het project van de vernieuwing van de beschoeiing afgerond
inclusief de ophoging van de paden. En hebben we een heel mooi
midzomerfeest gehad. Op de maandagen en dinsdagavonden is
het vrijwilligerswerk weer goed opgepakt. Vrijwilligerswerk zit in het
DNA van onze 83-jarige vereniging. Natuurlijk kunnen we niet alles
zelf meer uitvoeren omdat veel werkzaamheden
geprofessionaliseerd zijn en alleen door gecertificeerde bedrijven
mag worden uitgevoerd.
Onze haven was in 2018 weer heel goed bezet. Alle boxen waren
verhuurd en dus goed voor de inkomsten van de vereniging. Een
goed onderhouden accommodatie zorgt voor continuïteit. Ook in
dit nieuwe jaar is het bestuur gestart met nieuwe plannen. Een
gedeelte van het dak van het clubhuis moet worden gerenoveerd
en geïsoleerd. In het dak kan een zonneboiler worden opgenomen
t.b.v. warmwater voor de douches. Op het platte dak van de
werkplaatsen kunnen zonnepanelen worden geplaatst voor
beperking van ons eigen elektra gebruik. Zo kunnen we flink
besparen op de kosten van gas en elektriciteit. Het bestuur wil in
de Algemene Ledenvergadering van 9 april de plannen voorleggen
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aan de leden ter besluitvorming. Op dit moment worden de
subsidiemogelijkheden onderzocht.
Op 3 januari is ons erelid Leen Don op 83-jarige leeftijd overleden.
Leen is een van die leden die ontzettend veel voor de vereniging
heeft betekent. Als lid van de hellingcommissie en voor al die
werkzaamheden op de haven. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.
Tot slot nodig ik u allen uit voor de Algemene Ledenvergadering
op 9 april a.s. in het clubhuis en verder wens ik u veel plezier bij
het klussen aan de boot.
Groet, Kees Rijke

In Memoriam Leen Don
Op 3 januari is ons erelid Leen Don op 83-jarige leeftijd overleden.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit
verlies.
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Gewijzigd beleid Winterstalling vaartuigen in de
grote loods.
Het bestuur constateert al jaren dat het aantal aanvragen voor
winterstalling in de grote loods het aantal beschikbare plaatsen
overtreft.
Het bestuur heeft zich beraden over de vraag hoe dit probleem
opgelost kan worden.
Het bestuur wenste een toewijzingsbeleid op te stellen dat
optimaal recht doet aan enerzijds het gestelde in de statuten en
reglementen, voor zover van toepassing en anderzijds de rechten
en plichten van leden. Daarnaast toetst het bestuur haar beleid
aan overwegingen van redelijkheid en billijkheid.
Op basis van dit uitgangspunt concludeert het bestuur dat alle
leden gelijke rechten en plichten hebben voor zover niet anders is
geregeld in de statuten.
In het reglement op het gebruik van de verenigingsaccomodatie is
onder meer opgenomen:
3.4 Winterstalling:
Het bestuur beoordeelt de stallingaanvragen en bepaalt in geval
van schaarste of een, al dan niet overdekte, plaats op de wal wordt
toegewezen.
3.5.5 Welke schepen komen in aanmerking voor overwinteren op
de wal?
 Houten boten mogen elke winterperiode op de wal
overwinteren.
 Polyesterboten lichter dan 2,5 ton mogen elke winterperiode
op de wal overwinteren.
 Aluminium boten mogen elke winterperiode op de wal
overwinteren.
 Stalen boten mogen minimaal 1 maal per 2 winterperiodes
op de wal overwinteren.
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 Polyesterboten, zwaarder dan 2,5 ton, mogen minimaal 1
maal per 2 winterperiodes op de wal overwinteren.
Nu het bestuur zich geconfronteerd ziet met schaarste aan
stallingsplaatsen op de wal, hanteert het bestuur aanvullende
voorwaarden voor het toewijzen van een stallingsplaats in de
loods.
De gehanteerde extra voorwaarden zijn:
 Leden die groot onderhoud aan hun boot willen verrichten
en dat schriftelijk overleggen met het bestuur krijgen
voorrang.
 Het bestuur ziet als voorbeelden van groot onderhoud
bijvoorbeeld: romp schilderen of onderhoud in de kajuit
(uitsluitend aanbrengen van antifouling kan ook buiten
gebeuren).
 De resterende plaatsruimte in de loods wordt bij toerbeurt
toegewezen aan leden die een aanvraag voor stalling in de
loods hebben ingediend.
Namens het bestuur
Pieter Runsink
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Aandachtspunten hellingen: Kent u ze nog???!!!
Het nieuwe vaarseizoen ligt weer voor ons, de schepen zijn
gepoetst, geschilderd en dan is het een mooi moment om ze weer
te water te laten, het hellingteam is er weer helemaal klaar voor.
Het schema voor 2019 is als volgt:
23/24 maart Hellingweekend 1
30/31 maart Hellingweekend 2 (31 maart gaat de zomertijd in)
Om het e.e.a. zo flexibel en veilig mogelijk te laten verlopen, hierbij
nog wat aandachtspunten:
 Vergeet u niet om u aan en af te melden, een helling dag
start om 08:00 uur en eindigt op een melding van het hoofd
hellingcommissie.
 U bent zelf verantwoordelijk voor uw schip,
 Draag veiligheidsschoenen
 Volg de instructies op van de helling commissie,
 Kom op tijd en zorg dat uw schip klaarligt,
 Het is niet toegestaan om tijdens de diverse scheeps- en
hellingbewegingen werkzaamheden te verrichten op of aan
uw schip.
 Heeft u een werkdag of een taak toegewezen op een van
de dagen, dan is het nuttige van alcoholhoudende drank
niet toegestaan.
Als u rekening houdt met
bovenstaande zaken dan
maken wij er met zijn allen weer
enkele prachtige hellingdagen
van.
Bert
Namens de hellingcommissie
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Lieve lezer,
Terwijl buiten de sneeuw aan het dooien is, zijn de
voorbereidingen voor het nieuwe zeilseizoen alweer begonnen! In
mei organiseren we een open dag om zoveel mogelijk ouders en
kinderen de mogelijkheid te geven om kennis te laten maken met
het zeilen. Meer informatie hierover zal later bekend worden
gemaakt op de Bommeer site.
Voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar geven wij lessen in de
optimist. Dit is een eenpersoons bootje. Er worden groepjes
samengesteld met kinderen die op hetzelfde niveau zeilen en
samen met de instructeur(s) gaan zij het water op. Voor kinderen
van 13 jaar of ouder geven wij lessen in de valk. Dit is een grotere
boot waar meerdere kinderen samen met een instructeur in zitten.
Bij ons is het mogelijk om drie CWO-diploma’s voor de optimist en
twee CWO-diploma’s voor de valk te halen. Naast het leren op het
water, besteden wij uiteraard ook aandacht aan de theorie.
De voorjaarscursus bestaat uit zes lessen, deze vallen in de
volgende weekenden: 1 en 2 juni, 15 en 16 juni, 22 en 23 juni, 29
en 30 juni, 6 en 7 juli, en 13 en 14 juli. De weekenden bestaan uit
vier lesgroepen; zaterdagochtend, zaterdagmiddag,
zondagochtend en zondagmiddag. De ochtend lessen zijn van half
10 tot 1 uur en de middag lessen zijn van 2 uur tot half 6. Bij
inschrijving kiest u één dagdeel. Wij doen ons best om uw kind op
het door u gekozen dagdeel te laten deelnemen aan de zeillessen.
De zomercursus bestaat uit vijf opeenvolgende lesdagen, deze
vallen in de eerste en tweede week van de zomervakantie. De
eerste week is van 22 tot en met 26 juli en de tweede week is van
29 juli tot en met 2 augustus. Ook hier kiest u voor de ochtend of
voor de middag. De tijden zijn gelijk aan die van de weekenden.
Wij hebben er al erg veel zin in en we hopen natuurlijk op een
heleboel enthousiaste kinderen! Aanmelding voor de zeillessen
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kan nog niet maar alle ouders waarvan de mailadressen bij ons
bekend zijn krijgen van ons een mail wanneer de inschrijving
opengezet wordt.
Wij vinden het fijn als u dit
bericht wilt delen met buren,
vrienden en bekenden zodat
wij weer een heleboel
kinderen mogen
verwelkomen. Mocht uw
mailadres niet bij ons bekend
zijn, maar u zou wel graag
op de hoogte gehouden
willen worden, dan kunt u
een mail sturen naar
laura.ballemans@gmail.com.
Zeilende groet,
Het zeilteam
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Boatsharing wat is dat?
Kopen? Nee, delen is de nieuwe trend in de boten wereld en dan
in hoofdzaak bij sloepen. Een 'buurtauto' of een gezamenlijk
vakantiehuis is allang geen uitzondering meer. Maar wie zijn vrije
tijd liever op het water doorbrengt, kan tegenwoordig ook een
sloep met anderen delen. Airbnb op het water zeg maar, zo is het
al mogelijk voor particulieren hun vaartuig ter verhuur aanbieden.
Goboat is een van de eerste aanbieders op deze snelgroeiende
markt.
Steeds minder mensen willen een boot kopen. Vooral vanwege de
investering van geld én tijd. Ondanks de moderne technieken en
materialen blijft het gezegde “Neem een boot, werk je dood” staan.
Uit een onderzoek van de Rabobank in 2017 komt het volgende
naar voren: “Nieuwe generaties hebben minder behoefte aan
bezit, kopen minder snel een duur zeiljacht of motorboot/sloep en
kiezen vaker voor bijzondere, kleinschaligere vormen van
waterrecreatie”. Daarnaast moet je bij het kopen van een schip
ook rekening houden met zaken als verzekering, onderhoud en
stalling. Tevens is het zo dat een boot merendeels van de tijd
ongebruikt in de haven ligt.
De branchevereniging van booteigenaren, de Hiswa, heeft
ondertussen een modelovereenkomst opgesteld voor mensen die
gezamenlijk een schip willen aanschaffen. Je moet zorgen dat je
de afspraken goed op orde hebt, schadegevallen en
aansprakelijkheid worden in zo'n overeenkomst geregeld. Ook
verzekeringsmaatschappijen zien hier mogelijkheden in.
Oproep
Bovenstaande is ter inleiding van een verzoek welke mij de
afgelopen periode bereikte. Ik citeer “Door de verkoop van onze
zomer-locatie in Zeeland verblijven wij meer in Vlaardingen. Zijn er
mensen met een kleine boot/sloep welke het onderhoud en de
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kosten te veel vinden en mogelijk een partner zoeken. Ik zou
kunnen helpen met onderhoud en delen in de kosten en op
afspraak de boot gebruiken.”
Spreekt deze oproep je aan, dan graag een reactie naar
bertotto@xs4all.nl en zal ik zorgen dat je met elkaar in contact
komt.
p.s. ik ben alleen de intermediair en niet betrokken bij de verdere
samenwerking.
Bert
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Waar heb je dat gekocht…….!!???
Begin november was er 2de EOC-Traditionele Schepen Beurs op
de Willemswerf te Den Helder. Op deze beurs waren o.a. veel
stands van de diverse schepenbehoud organisaties, veelal
stichtingen. Verder waren er diverse commerciële bedrijven.
Beide boden informatie en producten, die van belang (kunnen) zijn
voor onderhoud, beheer, etc. van deze specifieke doelgroepen, n.l.
de traditionele schepen en hun eigenaren, w.o. ook weer
stichtingen. Ook voor de bemanningen en/of hun familie - zo leeft
en werkt men immers - was het aanbod groot.
Op een zeker moment stonden Aad en ik bij
een stand van Dubarry, een bekend merk
schoeisel in de watersport. Aad merkte toen
op: “die laarzen heb jij toch ook?” Na een
laars opgepakt te hebben zag ik dat deze
bijna identiek was aan de laarzen, die ik
bezit. Waarna ik opmerkte: “zo die zijn
aardig aan de prijs, € 230,- ”. En ik meende
nog wel, dat het een speciale
beursaanbieding was!...
Waarop Aad reageerde met: “wat heb jij
dan betaald?” Ik antwoordde daarop naar ik me herinner echt niet
zo luid: “rond de € 130,- ”.
Ondertussen had de verkoper ons ook al gepeild n.a.v. ons
overleg en hij dacht klaarblijkelijk een nieuwe koper binnen te
halen. Hij bleek zeker niet slechthorend te zijn, want niet veel later
stond hij naast mij en stelde mij op een behoorlijk scherpe toon,
die ik niet als bepaald prettig ervoer: “en waar heb je die dan wel
gekocht!!!!?”. Mijn reactie daarop was: “goedemorgen, waarom wilt
u dit weten?”. Een tegenreactie bleef dan ook niet uit: “nou vertel
dan!”, waarop ik weer reageerde met: “ik zie geen reden waarom
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ik u dit zou vertellen”. Dat maakte de situatie er alleen maar
ongemakkelijk en minder aangenaam op en enkele malen
herhaalde hij zijn vraag zonder dat ik hem mijn aankoopprijs opgaf.
Even later haalde hij bakzeil en nam weer zijn plek in achter een
tafel in z’n kraam. Zijn gezicht had ondertussen de kleur van een
vaalrode broek en hij was vervolgens nog maar slecht zichtbaar
tussen de te verkopen kleding in z’n kraam.
Later op de dag kwamen wij, behoedzaam op enige afstand, nog
een keer langs zijn kraam, maar hij bleek toen nog niet van kleur
veranderd en hij keek ons nog steeds met veel onbegrip, en weinig
klantgericht aan!
Bert Otto.
_____________________________________________________
Helaas is onderstaand bericht niet meegegaan in het clubblad van oktober maar
hierbij alsnog de reactie.

Bestuur en leden van w.v. De Bommeer.
Wij willen een ieder hartelijk danken voor het getoonde medeleven
bij het overlijden van onze moeder, oma en overgroot oma.
Het blijk van medeleven middels het halfstok hangen van de vlag,
het prachtige bloemstuk en de mooie geschreven woorden hebben
ons geraakt en waren ook zeer welkom.
Namens ons allen bedankt.
Met vriendelijke groet,
Bert, Aafke, Richard, Daisy, Quinn en Thijn.
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