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Logboek voorzitter
(Pykoboantenb Xyphana)
Sander Kreukniet
(Alexandrovitsj kreuqnietski)
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Het is een vreemde overgang
om, zojuist teruggekomen uit
Kaliningrad, weer achter de PC
te zitten om mijn logboekbijdrage voor de Grommer te schrijven. Als er iets is waar ik in
Kaliningrad niet aan heb
gedacht, is dat nl. wel de R&ZV
Naarden. Ik was daar om er te
adviseren over de bouw van
verzorgingshuizen en verpleeghuizen en over de ouderenzorg.
De conclusie is dat er in

Kaliningrad 2007

Rusland van publieke ouderenzorg eigenlijk nog nauwelijks
sprake is en wat er is, verkeert
in deplorabele staat. Ik heb er
zelfs een instelling gezien, die
m.i. niet anders kan worden
omschreven dan als de hel. En
Kaliningrad zou zo erg nog niet
zijn vergeleken bij de rest van
Rusland. Voorlopig kan je daar
dus maar beter niet oud zijn of
worden, tenzij je voldoende
lieve en aardige familieleden
hebt.
Voor het overige was
Kaliningrad zeer interessant.
Het is de meest westelijke stad
van Rusland, gelegen aan de
Oostzee in een Russische encla-

V e r e n i g i n g s n i e u w s

ve tussen Litouwen en Polen.
Samen met het noordelijkste
deel van het huidige Polen was
dit gebied het vroegere OostPruisen dat bij Duitsland hoorde. De stad heette t/m de tweede wereldoorlog Königsberg,

maar na die oorlog was er weinig meer van over en dat is nog
steeds te zien. Er is verschrikkelijk gevochten en voor zover de
lokale bevolking daarbij niet is
omgekomen, zijn ze na de oorlog allemaal afgevoerd naar
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Kaliningrad na de wederopbouwing
Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'
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Toen ik op 25 februari vertrok
uit Nederland regende het en
toen ik er op 4 maart terugkwam regende het, terwijl het
in de tussenliggende periode
volgens MarieJulie ook erg veel
had geregend. En nu ik dit zit te
schrijven regent het nog steeds.
Ik hoop dat er nog wat komt
van het winteronderhoud aan
stadswapen Kaliningrad
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Duitsland of Rusland. Er is een
mooie kust met grote binnenmeren, die open verbindingen
naar zee hebben. Het zou aantrekkelijk kunnen zijn ’s zomers
vanuit Denemarken daarnaartoe verder te varen, maar voorlopig is dat nog niet goed
mogelijk, want de grenzen van
Rusland zijn nog wat moeilijker
te passeren.

Regen, regen en nog eens regen

Nieuwe Leden
Naam:
C.M. Duursma
J.L. Vrijenhoek

Adres:
Michelangelostraat 37 B
1077 BR Amsterdam
Godelindestraat 49
1402 WJ Bussum

Boottype:
Fellowship 27
Zeeschouw

V e r e n i g i n g s n i e u w s

Inmiddels zijn er diverse winterlezingen gehouden in “Het
Behouden Huys”, en gaat de
zwembadtraining voor het
jeugdzeilen op (22-04-2007)
plaatsvinden, ook vinden binnenkort de voorlichtingsavonden voor de zeezeiltochten (op
28-03-2007) en de woensdagavondwedstrijden (op 04-042007) weer plaats, is er de roeiersborrel met wat bijbehorende
attracties (op 07-04-2007) en
gaat het echte werk weer beginnen met de eerste woensdagavondwedstrijd op 18 april.
Graag zie ik uw komst ook tegemoet bij de Voorjaars Algemene
Ledenvergadering op woensdag
11 april. De uitnodiging en
agenda vindt u elders in deze
Grommer.
Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'

Tenslotte vestig ik nog uw aandacht op de openingstocht in
het weekend van 5 en 6 mei.
Een zeer interessant onderdeel
daarvan is de excursie naar de
Oranjesluizen met voorafgaand
aan de borrel en het diner op
zaterdag een rondleiding door
de catacomben van het complex
en een bezoek aan de controlekamer van het sluizencomplex
en het omringende havengebied. Zondag 6 mei is er dan
om 15.00 uur in Pampushaven
de Waterunie van Naarden, die
– hoewel men daar natuurlijk in
principe per boot wordt verwacht – tegenwoordig ook over
land bereikbaar is. Ik hoop u er
te zien.

Priewjet, Sander Kreukniet
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de boten, want het begin van
het vaarseizoen nadert. Zelf ben
ik er nog niet aan begonnen en
de weersomstandigheden
waren er afgezien van de temperatuur meestal ook nauwelijks naar. Maar het wordt tijd
om er mee te gaan opschieten,
want het seizoen gaat weer
beginnen.
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Zeezeilen 2007
Richard Menting
Woensdag 28 maart worden de tochtplannen voor 2007 gepresenteerd, aanvang 20.30 uur in “Het Behouden Huys”. Het Rondje
Noord-Holland, de Engelandtocht en de Licht en Vurentocht staan
dit jaar weer op het programma.
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De crew van de Gavotte, diner 2006

Rondje Noord-Holland
Traditiegetrouw varen we met Hemelvaart het Rondje NoordHolland. Dit jaar willen we ook Vlieland in onze tocht opnemen.
IJs en weder dienende verzamelen we woensdag 16 mei te
IJmuiden. Donderdag varen we naar Oudeschild op Texel, vrijdag
naar Vlieland, zaterdag naar Stavoren en dan zijn we zondag 20
mei weer thuis. Mocht er aanleiding toe zijn, i.v.m. de windrichting b.v, kan het rondje ook nog altijd in omgekeerde volgorde
gevaren worden.
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De Engelandtocht
De Engelandtocht zal een week later op vrijdagavond voor
Pinksteren starten. We verzamelen op vrijdag 25 mei in IJmuiden
en als inslingertochtje gaan we zaterdag naar Scheveningen.
Zondag volgt de oversteek naar Woolverstone aan de Orwell. Een
afstand van ongeveer 120 mijl, dus bij een gemiddelde snelheid
van 5 knopen een tocht van 24 uur. Aankomst in de loop van
maandagochtend te Woolverstone waarna er nog voldoende tijd
over blijft voor een bezoekje aan Pinn Mill. De terugtocht wordt in
dagtochten van ± 60 mijl per dag gevaren. Dinsdag van
Woolverstone naar Ramsgate, woensdag naar Zeebrugge, donderdag naar Scheveningen en vrijdag weer naar Naarden.

De Grommer nr. 171

7

Inspectie drankvoorraad aan boord van de Thalatta. Woodbridge 2005

De Licht en Vurentocht
De Licht en Vurentocht zal plaatsvinden van vrijdagavond 15 juni
tot zondag 17 juni. De bedoeling is om het nachtzeilen te oefenen.
Afhankelijk van de te verwachten windrichting, links- of rechtsom
op het Markermeer, naar Hoorn en Lelystad.
informeren
Heeft u nog nooit in verenigingsverband met zo’n tocht meegevaren en heeft u wel interesse, schroom niet om u uitgebreid te laten
informeren op woensdag 28 maart in “Het Behouden Huys”.
Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'

V e r e n i g i n g s n i e u w s

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Hierbij nodigt het Bestuur alle leden uit tot het bijwonen van de
Algemene Voorjaars-Ledenvergadering die in ‘Het Behouden Huys’
op woensdag 11 april 2007, aanvang 20.00 uur, wordt gehouden.
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Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen Najaarsledenvergadering van 15 november 2006
4. Mededelingen van het bestuur en ingekomen stukken
5. Financieel jaarverslag over 2006
a. Exploitatierekening en balans met toebehoren
b. Verslag kascommissie
c. Decharge bestuur
Pauze
6. Jaarverslag van het bestuur en commissies over 2006
7. Bestuurswisseling
8. Benoemen kascommissie
9. Rondvraag
10. Sluiting
Toelichting op de agenda:
• M.b.t. agendapunt 3, 5 en 6: exemplaren van de notulen en jaarverslagen zijn bij de vergadering beschikbaar. Mocht u de stukken
van te voren wensen te ontvangen, dan kunt u zich wenden tot
Fleur van Bladeren va f.vanbladeren@planet.nl.
• M.b.t. agendapunt 9: Volgens het rooster treden Fleur van
Bladeren en Robin van Meurs af als bestuurslid. Fleur heeft zich
herkiesbaar gesteld. Robin zal niet voor herbenoeming beschikbaar
zijn. Daarnaast heeft de penningmeester, Dick Kits, te kennen
gegeven bij deze vergadering vervroegd af te zullen treden. Het
bestuur is naarstig op zoek naar geschikte kandidaten voor de
komende vacatures.
Het bestuur rekent graag op uw komst.

V e r e n i g i n g s n i e u w s

Notulen Algemene
Ledenvergadering 2006

Aanwezig: 27 stemgerechtigde
leden.
Afwezig met bericht van verhindering: Judith & Rob van den
Akker, Marjolein Gaus, Wim
Piet van Erven Dorens, Thera
van Erp, Nelleke & Kick van
Bladeren, Fleur van Bladeren en
Allard Zuithoff, Joop Croonen.
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 20.35 uur met
excuus voor de ontstane vertraging en heet iedereen welkom,
in het bijzonder de twee ereleden.
Hij deelt mee, dat medebestuurslid Fleur van Bladeren
enkele dagen geleden is
getrouwd met Allard Zuithoff
en dat dat de op zichzelf
opmerkelijke afwezigheid van
alle leden van de familie Van
Bladeren verklaart.

Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'

2. Vaststelling agenda.
Deze wordt akkoord bevonden.
3. Notulen voorjaars-ALV.
Willem vd Heijden vraagt toelichting m.b.t. punt 5,
Financieel jaarverslag, de
balans: is de kwestie van het
financiële beheer van de reserves opgelost? Wim van Tol
merkt op dat de jeugdcommissie t.a.v. dit onderwerp een jaar
bedenktijd heeft gekregen.
Later op de avond wordt hierop
teruggekomen bij de punten 6
en 8 van de agenda.
De notulen worden vastgesteld.
4. Mededelingen van het
bestuur en ingekomen stukken.
• Er zijn geen ter vergadering
te noemen of te bespreken ingekomen stukken anders dan de
stukken van het
Watersportverbond voor de
komende ledenvergadering (zie
hierna).
• Het ledental van de R&ZV
Naarden bedroeg op 1 november 2006 alles bij elkaar 351.
Per 1 januari 2007 zijn er 15
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Notulen Algemene
Ledenvergadering gehouden op
woensdag 15 november 2006 in
“Het Behouden Huys”.

V e r e n i g i n g s n i e u w s
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afmeldingen en 7 aanmeldingen.
• De Primus Inter Pares wedstrijd voor de clubkampioenen
(of vervangers) van een zestal
rond het IJmeer gevestigde zeilverenigingen werd op 21 oktober 2006 voor de 2e keer verzeild. Evenals verleden jaar
werd de wedstrijd in 4 manches
gevaren met polyvalken. Onze
vertegenwoordiger, Michiel van
der Stelt, is ondanks wat pech
bij de toewijzing van de boten,
die onderling nogal bleken te
verschillen, derde geworden.
• Het Watersportverbond is in
grote financiële problemen
gekomen en dreigt nu failliet te
gaan. De afgelopen periode zijn
de aangesloten verenigingen
hier in regio-bijeenkomsten
over geïnformeerd en het
bestuur zal ook deelnemen aan
de a.s. zaterdag 18 november te
houden algemene ledenvergadering van het verbond, waarbij
de situatie zal worden besproken. Dan moet besloten worden
over het einde van het
Watersportverbond of mogelijke
alternatieven en te nemen
maatregelen voor de toekomst.
Het bestuur van het
Watersportverbond is inmiddels
afgetreden en een tijdelijk
nieuw bestuur is gevormd dat
zich bezint op mogelijke oploss-

ingen. De keuze lijkt te zullen
gaan tussen hetzij een zeer
spoedig faillissement, hetzij een
nogal forse eenmalige contributieverhoging met daarbij een
saneringsplan voor de toekomst. Duidelijk is al wel dat
het blad Schipper niet meer zal
verschijnen. Dat blad is de oorzaak van een groot deel van de
tekorten en vooral de afgetreden voorzitter van het
Watersportverbond was hier
verantwoordelijk voor.
• De plannen om licht tot matig
vervuild slib te gaan storten in
het Gooimeer in de voormalige
zandwinput tussen De Schelp
en het Naarderwoonbos, pal
naast de haveningang, zijn
voorlopig van de baan. Ook
namens de vereniging was
bezwaar aangetekend. Maar
inmiddels is een nieuwe aanvraag voor het storten van slib
waarschijnlijk in de maak. Het
bestuur heeft hier om een veelheid van redenen bezwaar
tegen en zal zich tezamen met
andere partijen blijven verzetten tegen deze plannen.
- Dit jaar waren de rubberboten
van het jeugdzeilen gedurende
het grootste deel van de jeugdtrainingen op het terras gestald
zonder dat dat was afgesproken. Er moet nog afstemming
komen of en hoe dit het
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5. Ontwikkeling strategie en
beleid.
De R&ZVN heeft te maken met
een geleidelijke afname van het
ledental, terwijl ook de deelname aan sommige activiteiten
terugloopt. Dit verschijnsel doet
zich overigens ook bij veel
andere watersport- en anders
gerichte verenigingen voor en is
niet specifiek voor onze vereniging, maar dat is geen reden
het maar op zijn beloop te
laten. Een en ander heeft dus
voor het bestuur mede aanleiding gevormd zich de afgelopen
maanden te bezinnen op de
ontwikkelingen binnen de vereniging, op de verenigingsstrategie en het verenigingsbeleid.
Begonnen is met de conclusies
en aanbevelingen van het zg.
DIS-rapport uit1995, die
gedeeltelijk nog ongewijzigd
bleken te gelden. De verdere
bezinning heeft dit najaar
geleid tot de Bestuursnotitie
Visie, Strategie en Beleid R&ZV
Naarden van 14 oktober jl., die
resulteert in 16 aanbevelingen
van het bestuur. Over de
Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'

belangrijkste daarvan is bij de
commissiesavond van 1 november jl. uitgebreid van gedachten
gewisseld met de aanwezige
vertegenwoordigers van de
diverse commissies in de vereniging.
Belangrijke aandachtspunten
zijn o.a.:
• Betere zichtbaarheid van de
vereniging in de haven is dringend gewenst.
• Er zouden specifieke motorbootactiviteiten moeten worden
gestart, c.q. motorboten zouden
meer bij bestaande activiteiten
moeten worden betrokken.
• De (winter)lezingen, die nu
alleen toegankelijk zijn voor
leden, zouden voor alle ligplaatshouders toegankelijk kunnen worden gemaakt.
• Met de woensdagavondwedstrijden in de haven aan de weg
timmeren.
- Het beperkte gebruik van het
clubhuis behoeft verbetering. In
de huidige situatie loopt de bar
alleen bij activiteiten. Eigenlijk
zou het clubhuis op de plaats
van het Vooronder moeten zijn
gesitueerd en/of via het
Vooronder toegankelijk moeten
zijn. Het voornemen is dan ook
te gaan bezien of en in hoeverre
met het Vooronder kan worden
samengewerkt en/of bepaalde
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komend jaar zal gaan.
- De nieuwe verenigingsstropdassen zijn gereed en zullen
worden verkocht voor € 20,-per stuk of 2 stuks voor € 35,-(ook in de pauze vanavond).
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De Grommer nr. 171

12

activiteiten wellicht naar het
Vooronder verplaatst kunnen
worden.
Heel belangrijk is ook verbetering van de directe communicatie binnen de vereniging. Dick
Kits licht toe wat hier momenteel wordt ondernomen:
• De website is van provider
gewisseld en moet weer verder
worden ontwikkeld.
• Bij Yahoo is een RZV
Naarden-groep gestart. Dat is
een besloten groep, waarbij
alleen alle leden van de vereniging kunnen toetreden en toegang verkrijgen. Binnen deze
Yahoo-group kunnen ook niet
voor derden bestemde stukken
worden opgenomen, zoals de
leden- en adreslijst, bestuursstukken etc. Ook kunnen bijv.
foto’s worden geplaatst, terwijl
de leden zelf ook eigen berichten kunnen plaatsen. Zo’n
Yahoo-group heeft haast onbeperkte mogelijkheden. Dick
doet een dringend beroep op de
leden om zo veel mogelijk de
Yahoo-site te gebruiken.
6. Financieel overzicht 2006,
begroting en contributie
2007.
Voor de aanwezigen is er een
uitdraai van de voorlopige jaarcijfers 2006 en de begroting
2007. Met behulp van de

beamer worden deze cijfers toegelicht door Dick Kits. De aanschaf van de nieuwe stropdassen is nog niet in de cijfers verwerkt. Momenteel is er een zeer
hoog nadelig exploitatiesaldo
van de commissies, hetgeen
mede een gevolg is van het feit
dat de bijdragen voor het
jeugdzeilen nog moeten worden
geïnd. Maar ook daarna blijft
de exploitatie van de commissies een negatief saldo vertonen. In dit verband wijst de
penningmeester er op dat de
commissies in principe selfsupporting dienen te zijn.
In de cijfers zijn anders dan
voorheen de kosten van de verzekering van het materiaal van
de commissies doorberekend
naar die commissies. De
afspraak is echter dat deze verzekeringen door de vereniging
worden betaald en die afspraak
is niet veranderd. Overigens
verzekeren commissies soms
ook bepaalde zaken zelf.
De penningmeester verwacht
dat het jaar 2006 voor de vereniging als geheel met een
nadelig resultaat van ca.
€ 5.000,- zal worden afgesloten. Daarbij is dan wel ruim
€ 4.000,- aan afschrijvingen
inbegrepen.
In de gepresenteerde cijfers van
de begroting is een fout geslo-
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PAUZE (waarin elf nieuwe
stropdassen van de vereniging
worden verkocht).
7. Jaarplan 2006.
Het tijdens de
Commissiesavond voorbereide
jaarplan van alle activiteiten in
2006 wordt getoond en toegelicht. Het varieert van lezingen
tot zeiltochten, maar moet op
sommige onderdelen nog verder ingevuld worden.
Zoals gebruikelijk is de eerste
activiteit in het nieuwe jaar de
Nieuwjaarsreceptie, die voor 7
januari is gepland en welke
Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'

wederom gevolgd zal worden
door een diner in Brasserie
Gooimeer.
8. Regeling financieel beheer
R&ZV Naarden.
Volgens artikel 16 van de statuten dient het bestuur het volledige financieel beheer van de
vereniging tegenover de
Algemene Ledenvergadering te
verantwoorden. Een aanzienlijk
deel van de financiële exploitatie loopt echter via de commissies, maar over de beheersrelatie tussen commissies en
bestuur is niets vastgelegd. De
nu voorgelegde regelingen
beogen daarin te voorzien.
Desgevraagd antwoordt de penningmeester dat deze regelingen als zodanig niet zijn voorbesproken met de (penningmeesters van de) diverse commissies binnen de vereniging.
De regelingen zijn wel gepubliceerd in de laatste Grommer.
Het gaat er om dat er in principe wordt gewerkt op basis van
de goedgekeurde begrotingen,
dat de commissies hun eigen
broek ophouden en dus per
saldo tenminste kostendekkend
werken, en dat de financiële
middelen van de vereniging
efficiënt worden beheerd. De
meeste commissies hebben een
eigen rekening voor lopende
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pen: het totaal van de onder
‘bestuur’ begrote kosten beloopt
niet € 15.500,- maar € 18.000,en de begroting sluit dan uiteindelijk met een negatief saldo
van ca. € 3.540,- De begroting
wordt hiermee aangenomen.
De penningmeester trekt tenslotte de conclusie dat de vereniging financieel aan het interen is op het vermogen, hetgeen
hij een ongezonde situatie
vindt. Op dit moment heeft hij
nog geen voorstellen om de
contributie in 2007 te verhogen, maar kondigt aan dat een
contributieverhoging in 2008
noodzakelijk zal zijn en hij zal
bij de voorjaars-ALV voorstellen
daartoe voorleggen.

V e r e n i g i n g s n i e u w s
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zaken.
Op grond van opmerkingen van
leden wordt de tekst van de
Financiële Regelingen op
enkele plaatsen geamendeerd:
• in de tekst van de
‘Aandachtspunten’, 2e regel van
punt 2, worden de woorden ‘het
Bestuur’ vervangen door ‘de
vereniging’;
• ‘Afspraken’, punt 4, 3e regel:
‘Telefonisch overleg is voldoende’ wordt vervangen door
‘Toestemming van voorzitter en
penningmeester is voldoende,
of – in acute gevallen – van de
penningmeester alleen dan wel
van 2 bestuursleden’;
• ‘Afspraken’, punt 5: de eerste
regel wordt vervangen door “De
penningmeester draagt zorg
voor een efficiënt beheer van de
liquiditeiten. Voor zover dit de
positieve saldi van de commissies betreft zal hij er voor zorgen day ….enz.”
Dingeman Boogert vindt de
punten 2 en 5 van de afspraken
enigszins tegenstrijdig. De penningmeester is het daar niet
mee eens. Uiteraard moeten de
commissies wel voldoende
financiële speelruimte houden
voor hun activiteiten.
Dingeman B. vraagt zich ook af
wie de uitgaven van een commissie nu controleert –
Theoretisch ligt dat bij de pen-

ningmeester van het bestuur,
maar praktisch bij de penningmeesters van de commissies.
De jeugdcommissie heeft
bezwaar tegen punt 5 van de
afspraken. De reserve van het
jeugdzeilen staat op de bankrekening van de jeugdcommissie.
Dat is steeds zo geweest en de
JC wil dat liever zo houden.
Begin april of eind maart 2006
is bovendien met het bestuur
afgesproken dat de JC een jaar
de tijd zou hebben zich hierop
te bezinnen en deze afspraak
dreigt nu door het aan de ALV
ter vaststelling voorleggen van
de Financiële Regelingen
gewoon terzijde geschoven te
worden. In geval van liquiditeitskrapte bij de vereniging is
de JC steeds bereid tijdelijk een
deel van hun saldo ter beschikking te stellen aan de centrale
kas van de vereniging, ook nu
weer, en getracht zal worden
meer renteopbrengst te verwerven.
De penningmeester meent dat
de JC nu lang genoeg de tijd
heeft gehad zich te bezinnen en
wijst er op dat ook de kascommissie in april de aanbeveling
heeft gedaan het liquiditeitsbeheer te centraliseren en zo meer
rentevoordeel te behalen.

V e r e n i g i n g s n i e u w s
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de rest van de Financiële
Regelingen kan men wel
instemmen.
9. Bestuursbenoeming.
Volgens het rooster van aftreden zijn er geen bestuursleden
aftredend. In april is er echter
een vacature voor de functie
van secretaris ontstaan.
Sindsdien wordt de secretarisfunctie voor een gedeelte door
Fleur van Bladeren vervuld. Het
bestuur stelt nu voor om ter
voorziening in deze vacature
Wim Postma tot bestuurslid te
benoemen. Hij is schipper van
de Slotermeer (Friendship 28),
neemt deel aan de woensdagavondcompetitie en is als trainer bij het jeugdzeilen betrokken. Wim Postma wordt met
algemene stemmen benoemd
tot bestuurslid en krijgt de bijbehorende artikelen (badge,
bestuursvlag) uitgereikt.
10. Rondvraag.
Guus Vonk bedankt het bestuur
voor alle werk en activiteiten en
wenst het veel succes voor het
volgende jaar.
11. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 23.30 uur.
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Verder zijn de commissievermogens nu zichtbaar en geoormerkt in de jaarstukken. Deze
blijven permanent beschikbaar
voor de commissies die ze hebben opgebouwd. De opstelling
van de JC belemmert hem het
financiële beheer van de vereniging goed in te vullen.
De discussie loopt op en er ontstaat een patstelling. De JC
vindt het onverteerbaar om
m.b.t. de liquiditeiten van het
jeugdzeilen ongeacht de
gemaakte afspraak te worden
overruled door de vergadering
en de penningmeester meent zo
zijn verantwoordelijkheid niet
goed te kunnen invullen.
Tenslotte worden de Financiële
Regelingen met tegenstem van
de beide aanwezige leden van
de JC en één onthouding aangenomen, echter met dien verstande dat voor de JC de werking van punt 5 van de afspraken tot 1 april 2007 wordt
opgeschort. Tot die datum heeft
men dan de mogelijkheid aan te
tonen waarom men niet wenst
deel te nemen. Voor de penningmeester is instemming
hiermee een uiterste concessie,
voor de JC blijft het niet aanvaardbaar. De bezwaren van de
JC beperken zich overigens tot
punt 5 van de afspraken; met
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De Openingstocht komt er
weer aan!
Alsnog op naar de Oranjesluizen
Fleur van Bladeren
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Het weekend van 5 en 6 mei staat niet alleen in het teken van
Bevrijdingsdag, maar dan wordt ook de opening van vaarseizoen
2007 gevierd!
Zoals in een vorige Grommer al aangekondigd, is het programma
van de sluitingstocht 2006 doorgeschoven naar de openingstocht
2007. Dat betekent dat we dit keer alsnog zullen afmeren in de
haven van Schellingwoude voor de rondleiding over de
Oranjesluizen. Waar we een paar tochten terug al iets over de
bovenkant van de sluizen hebben geleerd, zullen we nu naar de
donkere wereld van de sluismuren en –deuren afreizen.
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Op zondag zal de Voorzitter het vaarseizoen officieel openen tijdens de Waterunie van Naarden aan de steiger van Pampushaven,
waarna we de geslaagde tocht met een gezamenlijk diner zullen
afsluiten.
Vrees niet, u zult ook dit weekend weer kunnen genieten van
brein- en handbrekende bezigheidstherapie, zodat u de sombere
wintermaanden achter u kunt laten en u weer fris en opgeladen
kunt beginnen aan een nieuw seizoen.
Dus, zorg allen dat uw schip weer vaarklaar is in het eerste weekend van mei! Maar ook als uw schip nog niet vaarklaar is, bent u
van harte welkom bij de Openingstocht! En natuurlijk zijn ook de
roeiers van harte welkom bij de WaterUnie van Naarden in
Pampushaven, we houden een plekje vrij!

Zaterdag 5 mei
10.15u
Palaver in ‘t clubhuis
11.00u
Vertrek naar Schellingwoude
14.00u
Aankomst
14.30u
Rondleiding Oranjesluizen deel II
17.00u
Boordaanboordborrel
19.00u
Diner in Restaurant Tijser
Zondag 6 mei
Rustig ontwaken

15.00u
17.30u
18.30u

WaterUnie van Naarden in Pampushaven
Opwarmen in het Behouden Huys?
Schippersmaaltijd
Het inschrijfformulier treft u op de website aan.

De toercommissie hoopt u tijdens de Openingstocht,
weer te ontmoeten.
Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'
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Programma:
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Over roeiers en motorbootvaarders gesproken….
Joop Croonen
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Onlangs herlas ik de inleiding
van de bijbel voor zeilers, De
Zeilsport, van H.C.A. van
Kampen (1923). Voor onze vereniging van zowel roeiers, zeilers als motorbootvaarders, is
het aardig de woorden van Van
Kampen nog eens af te drukken;

Juist daardoor onderscheidt de
zeilsport zich van vele andere
takken van sport; zeilen is een
sport van hogere orde dan autorijden, voetballen of tennissen,
het staat ook hooger dan zwemmen en roeien, waarbij eenzelfde beweging uit den treure herhaald wordt, en verheft zich
zeker ver boven motorbootvaren, waarbij een doode kracht,

“De zeilsport is niet gemakkelijk, ze eischt niet alleen een
koel hoofd en een stevige vuist,
maar ook kennis van het schip
en zijn eigenschappen, van het
weer, het water en den wind.

de motor, het werk doet, een
kracht die door een beweging
met een handle naar believen
aan het werk wordt gezet of uitgeschakeld wordt”.
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Zeeroei borrel
7 april 2007
Joop Croonen
Beste roei- en zeilvrienden,
Al bijna een traditie, hebben we ook dit voorjaar een roeiborrel als
opening van het roeiseizoen.
De borrel is op (paas) zaterdag 7 april van 17.00 tot 19.00 uur
in “Het Behouden Huys”.

Daarna zal een roeister van de KNRZV uit Muiden ons iets vertellen over het wedstrijdroeien op zee in zgn (Cornish) Gigs;
Onze buren blijken er ook wat van te kunnen.
Tot slot is er dan nog wat tijd om met elkaar weer plannen voor
het roeien te maken;
Ik weet dat het in vroeger tijden chique was roeiers in te huren en
deze voor jou te laten wedstrijdroeien, maar wij beogen dat toch
anders.....
Ik hoop jullie allen, met eventuele aanhang,
te mogen begroeten,
namens de roeicommissie.

Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'
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Tijdens de borrel kunnen de liefhebbers -live- op het grote scherm
The Boatrace (Oxford-Cambridge) volgen om 17.30 uur.
Goed voorbeeld doet goed volgen.....
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Voorzitter
W.A.F. Kreukniet
Muurhuizen138a, 3811 EM, Amersfoort
Secretaris
W. Postma
Cort van der Lindenlaan 9, 1412 BW, Naarden
Penningmeester
D.C.Kits
Kon. Julianaplein 32, 2264 BR, Leidschendam
Lid
M.L.Piels
Ransuil 5, 3435 GM, Nieuwegein
Lid
Mw. F.A. van Bladeren
Looiersgracht 32 III, 1016 VS, Amsterdam
Lid
R.M. van Meurs
Zwaluwlaan 85,1403BG, Bussum
Lid
Mw. H.T.M. Menting-Engelaar
Lothariuslaan 11, 1402 GE, Bussum
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(033) 465 20 78
(035) 694 07 51
(070) 320 46 35
(030) 604 81 28
(020) 320 24 68
(035) 888 00 94
(035) 693 55 98

COMMISSIES en WERKGROEPEN (voorzitters cursief)
Clubhuiscommissie
Ch.van Bladeren, W.P. van Erven Dorens,
Mw. M.G. Kuhn-Dura, E. Warsen,
A. van Vollenhoven
Jeugdcommissie
W.K. van Tol,C. Krijnen, Mw. Th. van Erp,
Kascommissie

G.Burgers,, M.van Kleef

J.W.L.H. Croonen, J.H.Jaspers, W.P. van Erven
Dorens
Ledenadministratie
Mw. M. Gaus Postbus 5145, 1410 AC Naarden,
P.E. Langereis
Redactie De Grommer Mw. J. van den Akker-Migchelsen,H. Parmentier,
M.L. Piels
Toervaren
Mw. F.A. van Bladeren, Mw. M.L. JaspersParlevliet, D.C. Kits
Wedstrijdcommissie T. Vos,R.H.L. van den Akker, D.A. Boogert,
F. van Gils, P.B.M. Heijmerink, F. Hobbelen,
M.L. Piels, A.van Vollenhoven
Zeezeilcommissie
Mw. T.H. Stam, J.H.P. Fisher, R.A. Menting
Zeeroeicommissie
J.W.L.H. Croonen, J.H. Jaspers, G.J.W. Kegel
Gastvrouw
nieuwe leden
Mw. M.G. Kuhn-Dura
CWO-gemachtigde
E.Warsen
KNWV-werkgroep
Zuidelijk Randmerengebied: H. Maillette de Buy
Wenniger, W.P. van Erven Dorens
ORC-meters
J.H. Colenbrander (hoofdcontroleur)
Redacteur website
Mw. P.M. van Bladeren-Viëtor
Website
www.rzvnaarden.nl
Zie de ledenlijst voor adressen of telefoonnummers.

