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In deze nieuwsbrief

Opleiding kanovaardigheid • koos • Extra handen nodig • Gezocht • KV Trekvogels op koers 
Commissie Activiteiten/PR • Klussendag • Kampeerweekend • Avondvierdaagse • Borgregeling

Terwijl het zonnetje heerlijk schijnt, 
schrijf ik de stukjes aan elkaar van 
deze eerste nieuwsbrief van 2016. 
Drie weken geleden was het weer tijd 
voor de algemene ledenvergadering. 
Weer niet 100% aanwezigheid …. , 
maar er waren genoeg geïnteresseer-
den en een aantal zeer gemotiveerde 
clubleden aanwezig. Fijn om te zien.

Els nam, nadat ze vakkundig de verga-
dering leidde, afscheid als voorzitter. 
We vinden het allemaal erg spijtig, 
maar ze heeft dit van het begin af aan 
aangekondigd. En nu zoeken we dus 
nog een voorzitter voor onze mooie 
vereniging, niet allemaal tegelijk !
Naast een helder verslag van de finan-
ciën door Ben en opbouwend com-
mentaar van de kascontrolecommissie 
(de bar heeft wederom winst gemaakt, 
hiervoor drank ehh dank ),  kwam ook 
de schoonmaak ter sprake. Sinds vorig 
jaar komt er bovenop de contributie 
40 euro borg. Hiervan wordt vanaf be-
gin dit jaar elke week schoongemaakt 
door een erkende schoonmaker ‘Hans’. 

De borg kan terugverdiend worden 
door mee helpen met activiteiten en 
klusjes. Zie verderop in de nieuwsbrief.

Vanuit de polohoek kwam Harm van 
de Wetering met een supervoorstel. 
Hij wil, samen met een aantal andere 
(oud)poloërs, nieuwe jeugd aantrek-
ken. In deze nieuwsbrief de oproep.

Er komen een paar nieuwe gezichten  
bij in het bestuur, waaronder de 
nieuwe voorzitter PR commissie Martin 
Smit. In deze nieuwsbrief heeft hij 
een mooie visie voor de toekomst van 
de vereniging en doet hij een oproep 
om daarover te brainstormen. Lees 
en denk mee!! Ook neemt Henk Felix 
plaats in het bestuur. Hij wordt de 
nieuwe toer/zee commissaris (Pascal 
treedt af). Hij roept in deze nieuwsbrief 
leden op om mee te doen aan de op-
leiding kanovaardigheid. Reageer snel, 
er zijn nog twee plaatsen over.

En dan hebben we nog Vera ‘klein 
maar fijn’ zullen we maar zeggen 

(grapje). Als zij iets doet, dan gebeurt 
het grondig. Zoals onze nieuwe web-
site : KLASSE dame! De naam van de 
website is: www.kv-trekvogels.nl

Naast de website sturen we eens in de 
zoveel tijd een nieuwsbrief. 
Deze is in de plaats gekomen van het 
aloude ‘flitsen’ clubblaadje. Zeg maar 
een digitale versie. Deze stellen Onny 
Steenbeek en ikzelf, Monique van Rijn 
samen. Onny en ik hebben jaren (sa-
men met René van Es) het non-digitale 
clubblad gemaakt. 

Wij sturen de kopij door naar Ellen 
Vreeken (echtgenote van Michiel de 
Ruiter). Zij maakt de prachtige layout 
voor ons, ze runt samen met Michiel 
het grafische bedrijf d2creators in de 
Waarderpolder. 

De kopij kan gestuurd worden naar 
de emailadressen: mvrijn41@live.nl of 
naar redactietrekvogels@gmail.com 
Veel leesplezier!
Monique van Rijn



Voor de kanovaarders die hun 
techniek willen verbeteren is er 
binnenkort de mogelijkheid de 
cursus KVA (Kanovaardigheid 
A) te volgen onder leiding van 
Kajakinstructeur Merel Nip.  
Deze KVA cursus kan worden 
afgesloten met een examen en 
certificaat en is een goede basis 
en maakt de aansluiting naar het 
varen op zee en het ZV-diploma 
beter. Vanaf dit jaar is het KVA 
certificaat nodig om aan de 
opleiding ZV (Zeevaardigheid) te 
kunnen deelnemen.

Voor deze cursus zijn nog 2 
plekken beschikbaar! Wil je mee 
doen neem dan even contact op 
met Henk Felix (06-48474608)

Data: dinsdagavond 10, 17, 24  
en 31 Mei 2016 
Tijd: 19:45 - 21:45 
Kosten: € 480,- (totaal)  
maximaal 8 deelnemers. 
Instructeur: Merel Nip.

 



Het hek gaat open en een hand gaat 
omhoog. Koos heeft al in de gaten 
dat er weer iemand op het terrein 
komt en gekanood gaat worden. 
Even een praatje en de vraag waar 
de tocht naar toe gaat. Vaak krijg je 
als antwoord: “Oh dat is een leuke 
tocht, dat heb ik ook gedaan”,  en 
krijg je nog wat leuke verhalen en 
tips mee. Het liefst stapt hij nog in 
de kano, maar merkte na een tochtje, 

dat het uit de kano stappen niet 
meer zijn ding is.
 Helaas is de appelboom van Koos 
met de laatste werkzaamheden 
verdwenen. Vera en Martin zullen 
het dit jaar waarschijnlijk, zonder 
bomen klimmen om bij de appels te 
komen, moeten doen. Of…misschien 
komen aan de nieuw geplante boom 
toch wat appeltjes voor een lekker 
appeltaart.

Bij een tochtje op het Spaarne wordt 
je weer uitgezwaaid en een brede 
glimlach verschijnt als hij je weer ziet 
uitstappen (is dat een warm onthaal 
of omdat het niet zo soepel gaat?).
 
Nog even uitzwaaien als het hek 
weer sluit, tot de volgende keer 
koos!!

Hellen Zwanenburg



Op Hemelvaartdag 5 mei a.s. wordt 
bij Trekvogels weer de K2-Mix Mara-
thon georganiseerd. Vorig jaar was 
deze dag een groot succes, zeker om-
dat we toen konden rekenen op veel 
vrijwilligers. Helaas hebben enkele 
mensen aangegeven dat we het dit 
jaar zonder hun hulp moeten doen.
De vraag is nu aan jullie:  wie wil 
helpen om deze dag weer tot een 
daverend succes te maken?????   
Alle hulp is welkom, al is het maar 
voor een gedeelte van de dag.
Heb je zin en tijd om de handen uit 
de mouwen te steken of te laten 
wapperen? 
 
Een telefoontje ( 06-21115313), 
what’sapp, mailtje aan Vera 
Pollmann is voldoende. 
(vera.pollmann@kpnmail.nl)

Wij komen op dinsdag 26 april om 
19.00 uur in het clubhuis nog even 
bij elkaar om de laatste zaken te 
bespreken en een taakverdeling te 
maken. 

Wij hebben er zin in. Jullie ook??   

Ruud, Ton, Nancy, Vera, Marco, 
René en Nico





Het verenigingsbestuur wil dit jaar 
werken aan een plan voor de langere 
termijn. Het gaat namelijk niet 
vanzelf dat onze vereniging ook in 
de toekomst een actieve club met 
voldoende leden blijft. We hebben 
als vereniging weliswaar een rijke 
historie, maar dat biedt om het zo 
maar te zeggen, geen garanties voor 
de toekomst. Eigenlijk zijn elk jaar 
nieuwe ideeën, leden en activiteiten 

nodig om leven in de brouwerij te 
houden. Daarom is het handig om 
hier over na te denken en dit eens 
goed op te schrijven. Nu is het niet 
zo moeilijk om een dik beleidsplan 
op te stellen; google maar eens 
op “beleidsplan kanovereniging” 
en diverse plannen duiken op. De 
uitdaging is om er iets werkbaars 
van te maken met een koers waar we 
ons wat langer op kunnen richten. 

Het opstellen staat trouwens niet 
los van alle andere zaken die spelen 
zoals bij de Toer- en bij de PR-
commissie. Het bestuur wil het plan 
met meerdere leden opstellen. Vind 
je het leuk om mee te werken aan 
het opstellen van het plan? Meld je 
dan aan bij ondergetekende. 

Martin Smit 
(voorzitter PR commissie)

Begin april is de commissie 
Activiteiten/PR weer bijeen geweest. 
De commissie is versterkt met 
enkele nieuwe leden en bestaat 
nu uit Irma, Michiel, Harm, Henk F, 
Helen, Rene, Steven en Martin. Zij 
zien graag dat het aantal actieve 
leden in de vereniging groeit. Dat 

‘De klussendag’ is een vroege dood 
gestorven. 
Omdat de klussen wel gedaan 
moeten worden, wordt er gewerkt 
aan een nieuw concept.

René maakt een lijst waarop alle 
‘nognietgedaan,maartochnodig’ 

betekent niet alleen sportief kanoën 
en een leuke apres-kano, maar ook 
deelnemen aan het verenigingsleven. 
Dit door mee te helpen met het 
organiseren of ondersteunen van 
allerlei activiteiten. Actieve leden 
geven de vereniging nu eenmaal 
bestaansrecht. De uitdaging is hoe 

dingen staan en het beroemde 
duo Henk & Henk werkt aan een 
planbord, dat in de gang komt te 
hangen. Daarop kan een ieder een 
klus uitzoeken en aftekenen als een 
klus geklaard is. 
Maar het plan wordt nog uitgewerkt.  
Verdere info volgt. …..  

we dat willen en kunnen doen. 
Uitgaan van je sterke punten? Er zijn 
diverse ideeën. De commissie wil 
hier verder aan gaan werken. Heb je 
zelf een goed idee of wil je ook wat 
doen? Laat het even weten.

Groet Martin Smit



Na ons geslaagde kampeerweekend 
in Friesland vorig jaar waar we 
genoten hebben van de mooie 
omgeving en de Friese gastvrijheid 
van boerin Sita van Camping 
Fûgelfrij in Hichtum heb ik opnieuw 
gekozen voor Friesland als locatie 
van het eerst volgende KVT-
Kampeerweekend. 

Het is nog niet exact bepaald 
welke Boerencamping onze basis 
gaat worden maar deze zal liggen 
ergens in de driehoek Sneek-
Stavoren-Lemmer waar we volop 
mogelijkheden hebben om te varen 
op grote meren,  plassen, vaarten en 

zelfs het IJsselmeer.
Het idee is dit weekend zo in te 
richten dat het voor iedereen leuk 
is om mee te gaan. Er zijn volop 
mogelijkheden voor korte of lange 
tochten of groot water of meer 
beschutte vaarten. Maar ook  
deelnemers die niet gaan varen 
maar liever van de omgeving willen 
genieten kunnen aan hun trekken 
komen!

Niets moet alles mag is het motto 
van dit weekend al is het natuurlijk 
wel leuk om zaterdagavond met z’n 
allen te BBQ-en !

Om dit weekend te kunnen orga-
niseren en hiervoor een  geschikte 
locatie te zoeken en reserveren moet 
ik weten hoeveel personen er mee 
willen. 

Daarom het verzoek mij zo spoedig 
mogelijk maar uiterlijk 30 April 
dmv een mailtje aan  
helix@xs4all.nl te melden als  en met 
hoeveel personen je wilt deelnemen.

Alvast bedankt,
Henk Felix



Hieronder de aankondiging 
uit de toerkalender van het 
Watersportverbond 

Datum: 20 t/m 23 juni 2016 
Naam: Avond 4 Daagse in Noord 
Holland 

Organisatie: 4 kanoverenigingen 
Lengte: circa 12 km 
Vaargebied: bij de verenigingen 
Geschikt voor kinderen: Ja 
Kanoverhuur: Nee 
Start: info volgt nog 
Kosten deelname leden 
Watersportverbond: geen 

Kanovereniging “Trekvogels” • Spaarndamseweg 25 • 2022 EG Haarlem • 023 - 537 64 30 • www.kv-trekvogels.nl

Samenstelling: Monique van Rijn, redactietrekvogels@gmail.com •  Ontwerp en uitvoering: Ellen Vreeken, www.d2creators.nl

Net als in 2015 wordt er in 2016 
naast contributie ook € 40,- borg 
in rekening gebracht. Het doel 
hiervan was (en is nog steeds)  leden 
te motiveren deel te nemen aan 
activiteiten in het algemeen belang 
van de club zoals schoonmaken en 
klussen waarbij de borg door 4 uur 
inzet terugverdient kan worden.
Terugkijkend is vast te stellen dat 
er maar een kleine groep is die 
met 4 uur klussen en schoonmaken 
hun borg terug willen verdienen. 
Om deze reden is uiteindelijk 
gekozen voor het inhuren van een 
schoonmaakbedrijf die wekelijks 
komt schoonmaken. De kosten 
hiervoor worden dus indirect betaald 

van de niet terugbetaalde borg.
In 2016 blijft deze regeling echter 
gewoon van kracht zodat de borg 
terugverdiend kan worden door de 
groep die dat wil.
 
Activiteiten waarbij de borg 
terugverdiend wordt, kan zijn bv:
•  Klussendag (minimaal 2 per 

seizoen)
•  Klussen (zelfstandig uitvoeren van 

kleine overzichtelijke klussen via 
een intekenlijst)

•  Inzet als vrijwilliger bij club 
activiteiten zoals K2 Mix

•  Bardienst bij feesten van derden 
(iom Vera)

Voor de Klussendag(en), Club-
activiteiten en Bardienst  zal 
specifiek om vrijwilligers gevraagd 
worden. Zodra een lijst met klussen 
beschikbaar is zal deze op het 
prikbord komen. De spelregels 
voor het registreren en uitvoeren 
van een klus van de lijst zullen ook 
opgehangen worden.
Het voordeel hiervan is dat je zelf 
een klus uitkiest en uitvoert op een 
moment dat het jou uitkomt.
 
Heb je nog ideeën voor specifieke 
klussen of werkzaamheden laat het 
me dan even weten via de email.

 Henk Felix


