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In deze nieuwsbrief

Algemene jaarvergadering 2017  •  Kampeerweekend Zoutkamp/Bollentocht  •  Kano kalender
Kanopolo kalender  • Verjaardagen  •  Website

Wat een heerlijk weer, echt weer om onze eerste nieuwsbrief van dit jaar buiten, in het zonnetje te lezen.  
Het is een informatieve nieuwsbrief geworden met veel aanmoediging  voor een mooi kanoseizoen. 
Tussen de tekst door hebben we een paar tekeningen uit de oude doos gevist, gemaakt door Co Loerakker  
(een oud-lid) die ons clubblad jarenlang van fantastisch tekenwerk heeft voorzien. Veel lees- en vaar plezier.

Op vrijdag 17 maart jl. was de 
jaarvergadering van de Trekvogels.

Er moest een behoorlijke agenda 
worden afgewerkt. Heel veel zaken 
waar het bestuur mee bezig is 
kwamen aan de orde. Het was goed 
om te kunnen overleggen.
Al waren er niet veel leden 
aanwezig. De leden die er waren zijn 
zeer betrokken bij het wel en wee 
van de vereniging.

Eén van de punten die aandacht 
nodig hebben is dat we het nog 
steeds moeten doen zonder 
voorzitter. Paul van Galen is 

secretaris en neemt de taak van 
voorzitter waar. Eigenlijk kan dit niet. 
Paul neemt zijn taken ook nog eens 
serieus, dus kost het hem veel tijd. 
Zo wil hij in de loop van het jaar de 
reglementen aanpassen. Gelukkig 
heeft een van de leden aangeboden 
hiermee te willen helpen.

De website van de vereniging wordt 
goed bijgehouden, is up to date, 
dankzij Vera. Nieuwe leden, oude 
leden en kandidaatleden kunnen 
altijd informatie vinden. Behalve de 
reglementen, die staan er niet op. 
Hier wordt aan gewerkt.
www.kv-trekvogels.nL

Het financieel verslag is uitgebreid 
besproken. Na een heel zuinig jaar 
waarin weinig is uitgegeven heeft de 
penningmeester nu een paar forse 
bedragen in de begroting opgeno-
men. De kascontrolecommissie heeft 
geen fouten in het verslag ontdekt, 
maar wil wel dat rekening gehouden 
wordt met aanbevelingen en afspra-
ken. Het is jammer dat Ben stopt 
als penningmeester. Omdat geen 
kandidaten zich hebben aangemeld 
voor deze functie stelt het bestuur 
voor om Steven penningmeester te 
maken. Overigens gaat de contributie 
met 3 Euro omhoog, ter compensatie 
van de inflatie.  
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Vriendelijk doch dringend verzoek 
om per automatische incasso te 
betalen. De formulieren hiervoor 
vind je op de site of even aan Steven 
vragen.

Er zijn nog een paar leden die hun 
contributie voor 2016 niet betaald 
hebben. Dit vraagt heel veel tijd van 
Steven. Alsjeblieft vul een formulier 
in voor betaling per automatische 
incasso. De nota’s voor de contributie 
van 2017 worden binnenkort ver-
zonden. De Trekvogels hebben al een 
tijdje een PR/activiteitencommissie. 
Martin Smit is hiervan de voorzitter 
en vertegenwoordiger in het bestuur. 
De commissie wil, net als vorig jaar 
weer een open dag organiseren en 
wel op 10 juni a.s. Dit was vorig jaar 
een enorm succes. Om nog meer be-
kendheid te geven aan de vereniging 
heeft de commissie bedacht om aan 
de zijkant en de voorkant van het 
clubgebouw borden te hangen met 
de naam van de vereniging erop.

Eén dezer dagen worden vier nieuwe 
boten afgeleverd. Vorig jaar zijn 
zeer oude clubboten verkocht en 
met wat extra’s zijn nieuwe boten 
aangeschaft.

Jacob Wiedemeijer stopt als verte-
gen woordiger van de polocommissie 
in het bestuur. Gelukkig blijft hij wel 
spelen, want het Trekvogelteam is 
tweede geworden bij de Nederlandse 
Kampioenschappen eind vorig jaar. 
Proficiat.

Dan een probleem. Er zijn ontzettend 
veel sleutels van het gebouw in 
omloop. Leden die hun lidmaatschap 
opzeggen leveren niet altijd hun 
sleutel in. Het is verstandig om af en 
toe de sloten te veranderen, maar in 
deze moderne tijd ga je dan denken 
aan elektronische sleutels.  
Dit heeft voordelen. Inleveren hoeft 
dan niet meer. Via software kun je 
de sleutels deprogrammeren. Tijdens 
de vergadering was de meerderheid 
voor aanschaf elektronische sleutels.

Nog een groot probleem. Een paar 
weken geleden is er ingebroken in 
het clubhuis, een deur vernield en 
geld weggenomen. Vera zou graag 
een pinautomaat willen aanschaffen 
zodat er zo weinig mogelijk contant 
geld aanwezig is. Ook hier gingen de 
leden mee akkoord.

Tot slot, de Trekvogels kunnen niet 
zonder vrijwilligers, meld je aan als 
er een oproep wordt gedaan.

Onny Steenbeek  (de beste notuliste 
van Nederland en al jaren de onze! 
red)

Tijdens de AVL heeft het 

bestuur een aantal mensen 

bedankt. Maar wie bedankt 

het bestuur?

Langs deze weg wil ik dan 

ook (namens alle leden) 
het bestuur  

hartelijk bedanken.

                 Vera



Nog even en dan is het weer zover, 
het KVT kampeerweekend waar 
iedereen het over heeft!
Dit voorjaar gaan we weer naar 
Camping De Rousant  bij Zoutkamp, 
een gezellige camping met goede 
voorzieningen op een smalle 
landstrook aan het Reitdiep. 
Afhankelijk van het weer hebben we 

Altijd al nieuwsgierig naar kanoën en kamperen? Dan is deze tweedaagse kampeer tocht dicht bij  
huis/HKV Bollentocht een heel leuk idee. Een intekenlijst hangt inmiddels op het clubhuis.
Groetjes, Vera Pollmann

van hier uit diverse mogelijkheden 
om te varen op beschutte vaarten 
of  het Lauwersmeer en zelfs een 
zwerftocht over het wad is mogelijk. 
Uiteraard gaan we bij mooi weer ook 
weer BBQ-en op zaterdagavond of 
anders gezellig uit eten. 

Ik heb een aantal tentplaatsen 
gereserveerd op het veld bij de 

botenhelling maar om er zeker van 
te zijn dat we allemaal bij elkaar 
kunnen staan wil ik jullie vragen je 
zsm in te schrijven via helix@xs4all.nl

Groeten,
Henk Felix,  Toercommissie

Camping De Rousant
Nittersweg 8, 9885 TC Lauwerzijl

KVT Kampeerweekend 
Zoutkamp  26-28 Mei 2017

Kampeertocht/ Bollen-
tocht  Za 22 april- Zo 23 april



Datum   Activiteit Locatie Starttijd Eindtijd

za 1 april  Opening Vaarseizoen op de  Clubhuis 09:00 17:00
  Poel en het Zwet 
za 8 april  Toertocht Clubhuis 10:00 16:00
za 15 april  Klussendag Clubhuis 10:00 16:00
za 22 -zo 23 april  Tweedaagse kampeer tocht 
  dicht bij huis/HKV Bollentocht Start clubhuis  
za 29 april  Toertocht Clubhuis 10:00 16:00
zo 14 mei  Toertocht rondje Waterland Clubhuis 10:00 16:00 
  of Brandingvaren (beginners)
do 25 mei  K2 MIX SPAARNE WISSELCUP Haarlem 13:00 17:00
  Spaarndamseweg 25 
vr 26 -zo 28 mei  KVT  lente kampeerweekend in Zoutkamp   
zo 4 juni  eilandpoldertocht Clubhuis 10:00 16:00
za 10 juni  Open dag 2017 Spaarndamseweg 25  Haarlem 10:00 16:00
di 13 juni  Introductie kajakvaren (1) Clubhuis 20:00 22:00
za 17 juni  Toertocht Leusden/ Amersfoort of  Clubhuis 10:00 16:00
  Brandingvaren (beginners)
di 20 juni  Introductie kajakvaren (2) Clubhuis 20:00 22:00
di 27 juni  Introductie kajakvaren (3) Clubhuis 20:00 22:00
zo 2 juli  Toertocht Clubhuis 10:00 16:00
za 15 juli  Toertocht Clubhuis 10:00 16:00
ma 24 juli  Friesche Elfsteden week Friesland  
zo 30 juli  Toertocht Clubhuis 10:00 16:00
za 12 augustus  Toertocht Clubhuis 10:00 16:00
za 26 augustus  Haarlem Light Night Tour Spaarndamseweg 25  Haarlem 20:00 22:00
wo 6 september  Avond marathon Spaarndamseweg 25 Haarlem 19:30 22:00
zo 10 september  Toertocht Clubhuis 10:00 16:00
do 21 september  Informatie avond nieuwe leden Clubhuis 20:00 22:00
vr 22 september  KVT  najaars kampeerweekend in ? Nader af te spreken
za 7 oktober  Toertocht Clubhuis 10:00 16:00
zo 22 oktober  Toertocht Clubhuis 10:00 16:00
za 4 november  Toertocht Clubhuis 10:00 16:00
za 18 november  Snert tocht Clubhuis 16:00 20:00
za 25 november  Klussendag Clubhuis 10:00 16:00

Kano 
kalender

uit de oude doos



Kanopolo kalender 
(in Nederland)

8-9 april  HIT (start seizoen)   Helmond

20-21 mei  Venlo haventoernooi   Venlo

13-14 mei  Ned Kampioenschappen l  Uithoorn

27-28 mei  Amsterdam open   Uithoorn

5 juni   Rijnland toernooi   Rijnland

17-18 juni  Scholenkampioenschap   Lelystad

17-18 juni  Ned Kampioenschappen ll  Helmond

24-25 juni  Keistad     Amersfoort

1-2 juli   Int Deventer toernooi   Deventer



3 april  Paul van Galen

3 april  Quido van Opzeeland

6 april  Harm van de Wetering

9 april  Wout Horeman

12 april  Ruud Wieringa

15 april  Michiel de Ruiter

20 april  Ina Vreeburg

20 april  Martine Beeftink

21 april  Jan-Willem Kruisinga

22 april  Nel Boerman

23 april  Edwin Fonck

30 april  Jeroen Mors

5 mei  Martin Oving

5 mei  Iain van Zon

7 mei  Rienk Huizinga

17 mei  Marianne Collet

20 mei  Petra de Vries

21 mei  Piet Johan Radsma

24 mei  Alfons Heijmen

25 mei  Harold Duysker

1 juni  Marco van Es

1 juni  Aad Kamphorst

1 juni  Inger van der Werf

3 juni  Paul Reinders

3 juni  Tessel Hulshoff

4 juni  Arjen Boelens

7 juni  Ben Van Raemdonck

13 juni  Thea Ruis

14 juni     Corriene van de Bout

15 juni  Cor Hessels

Verjaardagen Club leden

Alvast van 
harte 

gefeliciteerd!
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website

Emailadressen 
Trekvogels
website@kv-trekvogels.nl
ledenadministratie@kv-trekvogels.nl
info@kv-trekvogels.nl
Penningmeester@kv-trekvogels.nl
Materiaalcommissie@kv-trekvogels.nl
Toercommissie@kv-trekvogels.nl
Polocommissie@kv-trekvogels.nl

Kano-surf naar onze website……

        Hij is zeker de moeite waard !

De website is 
up-to-date en is handig 

om in te schrijven  
en zo...


