Zeilvereniging Noord-Limburg-Maas
Maasdijk 1 Bus 4
B-3640 Kinrooi

Aangesloten bij het VYF

Secretariaat
E-mail info@noordlimburgmaas.be
www.noordlimburgmaas.be

NLM Nieuws
Bespreking met Marec op dinsdag 23
mei 2017
_

Aanwezig: Erik Opdenakker, No Bloemen, Annie
Langers, Hugo de Lobel

juni 2017
Elektriciteitscontract Luminus is opgezegd.
Eindafrekening volgt. Marec zet contract verder.
NLM-steiger:
•

Drinkwateraansluiting is gerealiseerd.

Aandachtspunten:

•

Mail NLM aan Marec op 3 mei 2017 waarin het
NLM-bestuur antwoorden wil op een aantal
vragen en acute problemen zoals :

Elektriciteit: kasten worden aangepast of
afsluitbare kasten van oude steiger NLMsteiger zullen worden geïnstalleerd.

•

Haspels met waterslangen van oude
steiger NLM-haven zullen worden
geplaatst op NLM-steiger.

•

Voorzieningen aan 4 vingerpieren voor
Ynglings, BM’s… zullen op termijn worden
geplaatst. Gedeeltelijk zijn er voor een
aantal ligplaatsen reeds voorzieningen
met name door Jock de Groot
aangebracht. Marec is hiervan in kennis
gesteld.

•

Beschikbaarheid van de toegangscodes
voor leden en familie van leden.

•

Liggeld voor onze rescue boot indien deze
een vaste ligplaats zou innemen in de
clubhaven.

•

Drinkwatervoorziening op onze nieuwe
clubsteiger.

•

Stroomvoorziening op onze nieuwe
steiger.

•

Standgelden jollen studenten : is er een
aanpassing mogelijk omdat bestuur van
mening is dat deze prijzen te hoog zijn?

Schiftelijk antwoord Marec volgt nog.
Tijdens het gesprek werd het volgende
afgesproken:
Aanpassing prijs voor jongeren en studenten is
niet mogelijk volgens Marec.
Bord NLM op steiger: NLM zal bord laten
vervaardigen met tekst: logo + NLM. Verder geen
vermelding van ‘privé-steiger alleen voor leden’.
Marec zal zorgen voor bevestiging op pilon NLMsteiger.

Toegang haven:
Leden zonder lig- of standplaats zullen key
kunnen kopen op rekening NLM en rechtstreeks
betalen bij afhalen op kantoor Marec.
Maandelijks zal code voor toegang via
voetgangerspoortje Kompas worden
doorgegeven door Marec en zal door NLM in
clubcontainer worden opgehangen.
Marec is 24/24 uur bereikbaar via
telefoonnummer 089-567503.
Brouwer kan via telefoon 089-567503 toegang
verkrijgen tot clubcontainer.

Zeilvereniging Noord-Limburg-Maas
Maasdijk 1 Bus 4
B-3640 Kinrooi

Aangesloten bij het VYF

Secretariaat
E-mail info@noordlimburgmaas.be
www.noordlimburgmaas.be

Sanitaire ruimte camping: hier is geen
toiletpapier voorzien. Dit is om te voorkomen dat
men het toiletpapier steelt of in de toiletten stopt
om ze te verstoppen. Gebruikers dienen dus zelf
papier mee te brengen.
Sanitaire container NLM kan door scouts worden
gebruikt indien niet verkocht door NLM.

Ligplaats NLM voor rescue: verzoek van NLM
voor 30% korting zal door Marec worden
bekeken. Antwoord volgt.
Bouw clubgebouw: in volgende Marecbestuursvergadering in juni wordt aanbesteding
besproken. Begin bouw wordt verwacht in
augustus 2017.

_

VERSLAG
Vergadering Raad van Bestuur op

maandag 29 mei 2017 om 19.30
uur
Aanwezig: Luc Vanthoor, Annie Langers,
Gertie Hermans, No Bloemen, Hugo de Lobel
Plaats: clubunit
Verslag bespreking met Marec op 23 mei
2017 wordt overlopen.
Afgesproken wordt om met regelmaat bv. 1x
per kwartaal een dergelijk gesprek met
Marec te laten plaatsvinden.
Donderdag 1 juni zal gesprek plaatsvinden
tussen Luc, No, Hugo, Frank en Tom over
uitbouw jeugdwerking. Voorzieningen voor
rescues zullen hierbij aan de orde komen.
Nieuw clubgebouw: keukentoestellen
werden reeds aangekocht. Er zal nogmaals
aan Marec bevestiging gevraagd worden over
toezegging betaling benodigde materialen

voor bouw keuken.
Als tegenprestatie zal een aantal clubleden
NLM vrijwillig en kostenloos helpen bij de
inrichting van het gebouw. Het bestuur stelt
dit bijzonder op prijs !!!! Het bestuur zou het
op prijs stellen als er nog helpende handen
beschikbaar zijn.
Nieuwe vlaggenmast zal door Hugo worden
besteld.
Volgende bespreking commissie clubhouse
vindt plaats op 19 juni.
Begin juni zal er een 2e en laatste herinnering
worden verzonden voor betaling lidgelden
aan de leden die hun lidgeld 2017 nog niet
voldaan hebben, met vermelding dat indien
hieraan geen gevolg wordt gegeven,
betrokkenen worden verzocht te verhuizen
naar andere steiger in jachthaven met verlies
van NLM-korting (als gevolg van einde
lidmaatschap).
Marec zal t.z.t. hiervan in kennis worden
gesteld.
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Hugo presenteert laatste concept van flyer
met info over NLM. Hij zal deze flyer in een
aantal exemplaren laten drukken bij Press
&Paper Clips te Kinrooi (Mathy Kwaspen).

_

Captain’s dinner: het blijft moeilijk om
hieraan een gepaste invulling te geven.
Misschien kan e.e.a. gecombineerd worden
met opening nieuw clubgebouw in het
najaar. Ideeën zijn welkom bij het bestuur.
Website NLM. Hugo heeft offerte ontvangen
van CRE8 Websolutions voor bouw nieuwe
website. Kostprijs bedraagt zo’n 2.500€.
Hugo en No hebben vervolgens gesprek
gehad met dit bureau. Er wordt besloten
over te gaan tot bestelling. Realisatie is
gepland einde 2017, zodat ook nieuw
clubgebouw kan worden gepresenteerd.
Website zal een belangrijk
communicatiemiddel worden voor de
clubleden, zowel intern als extern.
Verkoop clubtent, sanitair container en
overige containers. Hugo onderneemt actie.
Gegadigden kunnen met hem contact
opnemen (delobelhugo@gmail.com).
Er wordt besloten om met regelmaat een
Nieuwsbrief naar de leden te laten uitgaan,
zodat zij geïnformeerd worden over lopende
zaken. Annie zal hiervoor een aanzet maken.

Nieuwe stickers Reddingsbrigade 2017 en de
VYF-licenties 2017 liggen ter beschikking in
de clubunit.
Leden die gebruik wensen te maken van
clubunit en/of wensen te BBQ-en dienen dit
te melden bij No Bloemen (0495-181484).
Volgende bestuursvergadering vindt plaats
op maandag 26 juni in clubunit om 19:30
uur.
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Noot van de voorzitter !
Beste clubleden van Noord Limburg Maas,

_

De verhuis van onze clubhaven is intussen een feit. Er is door het bestuur een enorme berg werk
verzet, samen met een aantal clubleden die zich actief inzetten om alles in goede banen te leiden.
Het is een voorrecht om als voorzitter met een dergelijk gemotiveerd team te mogen
samenwerken. Natuurlijk zijn er nog pijnpunten waar we aan moeten werken. Sommige zaken
vragen nu eenmaal tijd. De plannen die we op dit moment hebben uitgewerkt voor ons nieuwe
clubgebouw zijn zonder meer zeer veelbelovend. Indien we slagen in ons opzet zullen we volgend
seizoen beschikken over een clubgebouw waar menigeen jaloers op zal zijn. Jammer genoeg zijn
er ook een paar negatieve klanken gehoord de laatste weken. Bepaalde clubleden stellen hun
persoonlijke situatie boven die van de club. Ik kan enkel stellen dat het bestuur alles in het werk
stelt om aan ieders grieven te voldoen, maar ik vraag in bepaalde omstandigheden toch een
beetje gezond verstand en geduld. Het correct functioneren van onze club is op dit moment
prioritair aan individuele beslommeringen en probleempjes. Wij rekenen op uw begrip. Ik zou
willen besluiten met twee spreekwoorden die mijns inziens zeer toepasselijk zijn op dit moment :
‘De beste stuurlui staan aan wal’ en ‘Vele handen maken licht werk’ !
Luc Vanthoor
Voorzitter,
Namens het Bestuur NLM

Leden kunnen materiaal voor dit NLM Nieuws aanleveren via info@noordlimburgmaas.be !!

