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Beste leden van Watersport Vereniging Lelystad, 

Door omstandigheden hebben we de hearing moeten verplaatsen. Deze zal NIET zoals eerder 

aangekondigd is worden gehouden op 12 oktober, maar is verplaatst naar zondag 21 oktober 

15.00 uur!! 

Daarom nodigt het bestuur iedereen bij deze uit te komen meedenken en meepraten over wat 

er leeft op de haven en in de vereniging.  

Dus kom naar deze  

“Hearing middag” 
Plaats: in de sociëteit op de haven  

Datum en tijd: zondag 21 oktober, aanvang 15.00 uur. 

Tijdens deze hearing zal in ieder geval bod komen: 

 Meerjarenbeleidsplan. 

 

Maar we willen niet alleen dit onderwerp bespreken, we willen VOORAL graag weten wat er 

bij jullie speelt. Heb je dus zelf een onderwerp, opmerking en/of een prangende vraag, breng 

het naar voren op die middag en we nemen het mee in onze overwegingen. 

Er zullen deze middag geen besluiten worden genomen. 

Wij hopen weer op een grote opkomst, want de vereniging is van en voor alle leden. 

 

Namens het bestuur, 

Maria Brinkhof 

Secretaris WVL 

 

 

Secretaris 

De huidige secretaris van het bestuur van de WVL heeft aangegeven haar functie neer te 

willen leggen tijdens de algemene ledenvergadering van eind november aanstaande. Daarom  

is het bestuur op zoek naar een bestuurslid in de functie van secretaris. 

 



Profiel secretaris 

- Weet wat er speelt binnen de vereniging 

- Heeft ervaring in het aansturen van mensen en organisaties 

- Heeft ervaring op secretarieel gebied 

 

Taken en verantwoordelijkheden secretaris 

- Verantwoordelijk voor het opstellen van de jaaragenda m.b.t. vergaderingen van 

bestuur, commissies, bijeenkomsten, evenementen etc. 

- Verantwoordelijk voor de ledenadministratie. 

- Verantwoordelijk voor het in overleg met voorzitter opstellen van agenda voor 

bestuurs- en algemene ledenvergaderingen, zorgt voor de verspreiding en publicatie 

hiervan. 

- Verantwoordelijk voor het notuleren van vergaderingen, zorgt voor de verspreiding. 

- Verantwoordelijk voor de correspondentie en de archivering hiervan en andere 

schriftelijke stukken. 

- Verantwoordelijk voor de uitvoeren van communicatie naar de leden (clubblad, 

website, social media). 

- Contactpersoon voor een of meerdere commissies. 

- Treedt bij afwezigheid van de voorzitter op als diens vervanger. 

 

Voor informatie kun je e-mailen naar secretaris@wvlelystad.nl of bellen met Maria Brinkhof, 

06 53474771. 

Kandidaten kunnen zich aanmelden uiterlijk 15 oktober aanstaande, voorzien van motivatie 

en cv bij de voorzitter van het bestuur, Evert Jochemsen,  via: voorzitter@wvlelystad.nl. 

 

Oproep assistentie in de bar 
Op de haven hebben we onze sociëteit die voor iedereen open staat. Elke vrijdagavond is de 

sociëteit vanaf 20.00 uur open voor alle leden waarbij de bar open is en bediend wordt door 

vrijwilligers die het leuk vinden achter de bar te staan en zo veel contact te hebben met andere 

leden van onze vereniging. 

Uiteraard is er altijd een verloop doordat barcommissieleden en barhulpen door 

privéomstandigheden, niet meer deel uit kunnen maken van de barcommissie of als barhulp 

kunnen meehelpen. 

Om onze groep weer te completeren zoeken wij enthousiaste WVL leden die ons willen 

versterken en het leuk vinden als vrijwilliger iets voor onze vereniging te kunnen betekenen. 

Als we weer op sterkte zijn zal het zo zijn dat u ongeveer 1 maal per maand/ 6 weken 

ingedeeld wordt om een bardienst te draaien. Tevens zal er gevraagd worden om bardienst te 

draaien als er een evenement is zoals de Havendag, de Nieuwjaarsbijeenkomst of als er een 

andere vereniging gevraagd heeft onze sociëteit te mogen gebruiken. Ook op de 

wedstrijdavonden, die in de zomer op woensdag gehouden worden, is de bar open. Naast een 

barcommissie lid is er altijd een barhulp aanwezig. 
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Uiteraard zal uitgebreid verteld worden over het reilen en zeilen van de bar en het gebruik 

ervan en tevens kun je een cursus Verantwoord Alcoholschenken volgen die door ons 

aangevraagd zal worden. 

Wil je meer informatie of heb je interesse in een leuke tijdsinvulling meld je dan aan bij: 

Frits Vester, tel.: 0655898555 of mail naar frits@vesteronline.nl 

Mario P.Ochse Freiwald, tel.: 0654605413 of mail naar ochse.freiwald@kpnmail.nl 

 

Hijsdagen 

Op de (nieuwe) website staat alles over de hijsdagen vermeld. Ook in de vorige nieuwsbrief, 

van september, is hieraan uitgebreid aandacht besteed. De mensen die zich aangemeld 

hebben, en ook de waterliggers, hebben een email hierover ontvangen, of ontvangen die nog. 

 

Agenda 

Oktober 
12 oktober Baravond     20.00 uur 

19 oktober Koorrepetitie/Baravond   20.00 uur 

20 oktober Hijsdag     08.00 uur 

21 oktober Hearing     15.00 uur 

23 oktober Bijeenkomst bestuur    19.30 uur 

25 oktober Gezamenlijke Commissie Vergadering 20.00 uur 

26 oktober Hijsdag     08.00 uur 

  Baravond     20.00 uur   

27 oktober Hijsdag     08.00 uur 

November 

  2 november Hijsdag     08.00 uur   

  Koorrepetitie/Baravond   20.00 uur 

  3 november Hijsdag     08.00 uur 

  5 november Vergadering Wedstrijdcommissie  20.00 uur 

  9 november Wedstrijdavond    20.00 uur 

13 november Bestuursvergadering    19.30 uur  

16 november Koorrepetitie/Baravond   20.00 uur 

23 november Klusdag     09.00 uur 

  Ledenvergadering, Bowling Lelystad  20.00 uur 

  Badweg 17, 8223 PA   

27 november Bijeenkomst bestuur     19.30 uur 

30 november Koor/Baravond    20.00 uur 
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