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Groot Koningsfeest bij de MWR op
zaterdag 26 april 2014.

Met muziek, en de lekkere hapjes staan voor u
klaar! Alle drankjes slechts 1,60

Aanvang 16.00 uur tot....?
Binnen lopen mag natuurlijk altijd, maar

reserveren is het beste.
Aanmelden via: bar@mwr-reeuwijk.nl 
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De kopij voor de
volgende uitgave

moet uiterlijk 
zaterdag 

17 mei 2014
bij de redactie 

binnen zijn.

De volgende 
uitgave van ons

clubblad Kompas
kunt u begin 

juni 2014
in uw brievenbus

verwachten.
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Openingstijden van het MWR clubhuis 2014
JANUARI, FEBRUARI, MAART EN APRIL
Op zondag van 16:00 uur tot
18:00 uur.

MEI, JUNI, JULI EN AUGUSTUS
Zaterdag en zondag van 16:00 uur
tot 18:00 uur.

SEPTEMBER , OKTOBER, NOVEMBER
EN DECEMBER
Zondag van 16:00 uur tot 18:00 uur

WOENSDAG EN VRIJDAG
Gedurende het gehele jaar zijn wij op
iedere woensdag en vrijdag geopend
van 16:00 uur tot 18:00 uur. Dit kan
alleen als er voldoende vrijwilligers
beschikbaar zijn om de bardiensten
op deze dagen in te vullen.

De barcommissie 
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MOTORBOOT- EN WATERSPORTVERENIGING REEUWIJK
Oprichtingsdatum van de vereniging: 10 oktober 1968
Koninklijke goedkeuring, KB: no. 97 dd. 4 maart 1970

Aangesloten bij de landelijke vereniging: Watersportverbond

Correspondentie-adres : Secretariaat M.W.R.:
Leliestraat 15, 2841 AX  Moordrecht

Betalingen : Rabobank Reeuwijk, rek. nr. NL65 RABO 0354 902873
: ING bank: nr. ING34 INGB 0000 619238

t.n.v. Motorboot en Watersportvereniging Reeuwijk

Voorzitter 
J. (Jan) Strijdhorst,
Heemraadslaan 3, 
2411 SV  BODEGRAVEN,  
0172-617783
voorzitter@mwr-reeuwijk.nl 

Secretaris 

secretaris@mwr-reeuwijk.nl

Penningmeester 
R.H. (Richard) Bethlehem 
Leliestraat 15 
2841 AX  Moordrecht 
telefoon: 0182-373499
penningmeester@mwr-reeuwijk.nl 

Sociëteitscommissaris 
B. L. (Ben) Kloostra
Raaigras 78
2804 ND  Gouda
bar@mwr-reeuwijkl.nl 

Havencommissaris 
H. (Hans) Cabout
Statensingel 90 
2805 BK  Gouda 
telefoon: 0182-524985
06-47150832
havenmeester@mwr-reeuwijk.nl

Evenementencommissaris 

evenementen@mwr-reeuwijk.nl

Commissaris Zeilopleidingen
B.C. van Loo
Watermunt 6
2811 SN  Reeuwijk
zeilopleiding@mwr-reeuwijk.nl

COMMISSIES

Sociëteitscommissie
bar@mwr-reeuwijk.nl 
Peter Hengstmengel, Marianne
Kloostra, Frank Knoester, 
Wil Kramer, Leen Lok, Erwin
Marchand, Jean Evert Mulder, 
Cor Rietbergen, Pieter Schuivens,
Agnes Schoonderwoerd, 
Netty Spruyt en Dirk v.d. Wolf.
Happy Hour Happies: 
Harry Klunnen en Frans Rahms.

Evenementencommissie
evenementen@mwr-reeuwijk.nl

Havencommissie
havenmeester@mwr-reeuwijk.nl
Richard Bethlehem, Hans Cabout,
Rinus den Hartog en A. Vuik

Commissie zeilopleidingen
zeilopleiding@mwr-reeuwijk.nl 
Stijn Groeneweg, Ed Visser, 
John Lisman, Jaap Phielix, 
Jeroen Visser, Berend Kees van
Loo

Wedstrijdzeilcommissie
zeilopleiding@mwr-reeuwijk.nl  
Cees den Hartog, Berend Kees
van Loo

Commissie communicatie 
en p.r.
secretaris@mwr-reeuwijk.nl
Hellen Sturm, Henk Olie, 
Wil van Craaikamp
en John Lisman

Ledenadministratie  
Henk Olie, 
aanmelden@mwr-reeuwijk.nl

Commissie redactie Kompas
Jan Booy en Henk Olie

Redactieadres Kompas
Stationsstraat 28, 
2741 HS Waddinxveen 
telefoon: 0182-611513
kompas@mwr-reeuwijk.nl

Advertenties via de redactie
Website: mwr-reeuwijk.nl

B E S T U U R
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Van de voorzitter
Langzaam maar zeker komen we uit onze winterslaap. Het is dan wel geen
strenge winter geweest, ik ben blij te zien dat de bomen weer uitlopen en
de eerste bloembollen geëxplodeerd zijn in een wolk van lentekleuren.
Lente is in de lucht en daarmee begint het ook te borrelen op
watersportgebied.
Voor het oog is het de afgelopen maanden misschien erg stil geweest,
achter de schermen is veel gaande. Er wordt in het bestuur volop gesproken
over uiteenlopende thema’s; zeilactiviteiten, barevenementen,
sloepentocht, vrijwilligers en nog veel meer.
Voor mijn gevoel zijn we met MWR in een nieuw seizoen aangekomen. Nee,
niet alleen een nieuw vaarseizoen, ook een nieuw seizoen van
verenigingsleven. In mijn Nieuwjaar speech noemde ik dat we dit jaar
nadruk willen leggen op het vrijwilligerswerk. Dit is de drijvende kracht van
iedere vereniging. De MWR is geen uitzondering. In deze stormachtige
wintermaanden heb ik veel gelezen en handige tips opgepikt uit lectuur
over dit thema. In de komende uitgaven van Kompas zal ik graag iets meer
vertellen over al dat leeswerk. En, karaktergetrouw zal ik proberen een
aantal van de richtlijnen te gaan toepassen. Eén daarvan is de
Vrijwilligersdag; een dag waarop leden gevraagd gaan worden een deel van
hun tijd te besteden aan klussen die noodzakelijk zijn. Op die dag stelt MWR
de bar open, wordt koffie/thee, broodjes en soep door de barcommissie
verstrekt.

Even een stukje leeswerk: Dit is wat Wikipedia zegt over vrijwilligerswerk.
Voor het hele artikel klik je naar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijwilligerswerk. 
Vrijwilligerswerk: (…) er kan gezegd worden dat vrijwilligerswerk altijd vier
componenten bevat:
1. Het is het geheel van activiteiten die op vrijwillige basis worden

uitgevoerd,
2. zonder financiële vergoeding (buiten eventuele onkostenvergoedingen),
3. in georganiseerd verband,
4. en met een maatschappelijk doel en voor anderen, hetzij individuen,

groepen of de samenleving in haar geheel.

Dit wist iedereen al, begrijp ik. Het artikel gaat verder en spreekt over
interessante thema’s. Hieruit kunnen we opmaken dat vrijwilligerswerk
anno 2014 niet meer op de ‘oude’ manier benaderd mag of kan worden. 
Ik meen dat het nuttig is dat de MWR kennismaakt met de hedendaagse
visie op vrijwilligerswerk en zal mij de komende tijd inzetten deze visie aan
de man/vrouw te brengen. Heb jij hierover jouw gedachten? Ik ben graag
bereid met je van gedachten te wisselen. Mail me, bel me of drink een kop
koffie met me in het clubgebouw.
Ik verheug me op een bruisend seizoen en om iedereen op de steigers van
MWR te begroeten.

Hartelijke vaargroeten, Jan Strijdhorst
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Notities van de bestuursvergadering
van 17-03-2014

Aanwezigen: Jan Strijdhorst (VZ), Richard Bethlehem (Penningmeester), 
Ben Kloostra (Bar), Berend Kees van Loo (Water), Hans Cabout (Haven).

VZ opent de vergadering om 20:15 uur.

INGEKOMEN STUKKEN
✒ Mail SWRP voor meeting op 25 maart a.s. Wordt bij Elfhoeven gehouden.

Watersportcomm. gaat er naar toe.
✒ Mail over Watersportmail inzake terugtrekken Rijkswaterstaat op diverse thema’s

die van invloed zijn op de watersport. Actie is aangekondigd door
Watersportverbond. Vooralsnog geen verder nieuws.

✒ Kascontrole is goedgekeurd. Goedkeuring is binnen.
✒ Voorbereiding ALV: Cor Rietbergen aftredend als kascontroleur.
✒ 2 donateurs aangemeld. 
✒ Mail van JS over tijdsdruk. 

Wegens drukte op andere punten, geeft JS aan het voorzitterschap niet altijd
voldoende aandacht te kunnen geven. Het gevolg is dat mails traag beantwoord
worden, er niet gedegen voorbereid kan worden op vergaderingen en het algemeen
ongeïnteresseerd en slordig overkomt. Bestuur deelt die observering maar is
pertinent in het zoeken van een oplossing. Er wordt afgesproken dat JS en RB
wanneer nodig nauwer contact onderhouden en zaken samen oppakken, taken
verdelen en ervoor zorgen dat e.e.a. gestroomlijnd verloopt.

Voorzitter
In navolging op de vorige BV gaat JS verder op de visies die hij deelde.
Visie 1: De veranderingen zijn onvermijdelijk.
Visie 2: Meer aandacht gaan geven aan vrijwilligers.
In het kader van een andere manier van aanpak en een nuttige manier van inzetten
van vrijwilligers, stelt JS voor om een vrijwilligersdag te houden. Bestuur gaat
akkoord. In mei komt er een dag waarop meerdere klussen uitgevoerd kunnen
worden. Mensen zullen via Nieuwsbrief en/of Kompas gevraagd worden deel te
nemen aan de dag. MWR stelt natjes en droogjes in het vooruitzicht. Op die dag kan
ook duidelijkheid gegeven worden over de verschillende taken waarvoor vrijwilligers
nodig zijn. De takenlijst voor die dag zal gecoördineerd worden door HC, met
ondersteuning van de andere bestuursleden. Vraag om takenlijst door JS levert
vooralsnog 2 items op.
✒ Schoonmaakwerk en schilderwerk binnen en buiten clubgebouw. 
✒ Steigers reinigen.
✒ Huurcontract plan van aanpak 2014.
BK heeft advies ingewonnen over plan van aanpak en de meest vriendelijke manier
om het gesprek met de Verhuurder (dhr. Hamersma) aan te gaan. 
Een rechtstreekse benadering door een open gesprek zou beter zijn dan om via
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een extern bureau te werken. BK en RB gaan plan opstellen en zullen contact
opnemen met de Verhuurder. 

DONATEURS AANMELDINGEN. 
JS heeft brief opgesteld die gestuurd kan worden aan donateurs. Het concept wordt
aan de bestuurders voorgelegd ter goedkeuring / wijziging. Daarna zal een definitief
exemplaar aan de ledenadministratie verstuurd worden. Via ledenadministratie
zullen nieuwe donateurs deze welkomstbrief toegestuurd krijgen.

PR VAN MWR. 
Opnieuw een discussie over her reilen en zeilen van de PR-inspanningen van de
MWR. Meningen zijn uiteenlopend, maar het bestuur is unaniem dat hier een gebied
ligt dat aandacht moet krijgen. Er wordt besloten de PR-redactie te vragen naar hun
plannen het komende jaar. Afhankelijk daarvan kan een plan van actie ontwikkeld
worden.
Tegelijkertijd wordt de mail van de Kompasredactie aangehaald. Het is telkens
moeilijk het clubblad vol te krijgen. Verkrijgen van kopij is een lastig karwei en de
belangstelling om kopij aan te leveren is zeer matig te noemen. Bestuur besluit het
gesprek aan te gaan met Kompas-redactie.

PENNINGMEESTER
Aanvraag voor aankoop stukje grond is binnen en in behandeling bij gemeente. 
We wachten antwoord van de gemeente af.

WATERSPORTCOMMISSARIS
Wedstrijdzeildata opgesteld? Ja. Agenda is opgestuurd.
Elfhoeven plan tot samenwerking? Details hierover volgen nadat een bespreking
heeft plaatsgevonden. Datum van die bespreking is nog niet bekend.
Vervangen van container? HC regelt dit, maar maakt geen haast op basis van het feit
dat er geen zeilschool is. BKvL benadrukt dat container wel nodig is.
Sloepentocht wordt niet met Elfhoeve geregeld omdat bestuur opstapt. Ze regelen
wel zelf een tocht, maar niet samen met ons. 
Jeugddagen. Initiatief is op laag pitje komen te staan door onttrekken van één van de
initiatiefnemers. Hoe verder? Geen beslissing. BKvL en Ed moeten nog overleggen en
laten ons weten wat er gaat gebeuren.
Elfhoeve doet wel wedstrijden met RZ&G, maar loopt stroef. MWR is door RZ&G
uitgenodigd om mee te doen. We kijken naar mensen om mee te doen. Op
overlappende data kunnen we meedoen en kijken hoe zij een wedstrijd organiseren.
Misschien is dit een mogelijkheid om nauwer samen te werken.
Elfhoeve heeft een instructeursweek waarbij wij misschien kunnen aansluiten. 
BKvL houdt contact en informeert nader.
Gesprek donderdag 20-3-14 met 2 instructeurs over hun mogelijkheid volwassen
cursisten in het komende seizoen.

BARCOMMISSARIS
Heeft alarmtag lijst uitgedeeld aan bestuursleden.
Feesttarief naar €175 voor eerste 4 uur. Dit brengt het tarief in de juiste verhouding.
Away2go meeting wordt door sponsor buiten MWR betaald.
Openingstijden zullen iets veranderd worden. Mededelingen en nieuwe tijden volgen.
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HAVENMEESTER
Optimisten op zolder laten? Liever niet. Zolderruimte is daardoor beperkt. Alleen
Optimisten die nodig zijn, gaan naar beneden. Er wordt op zolder ruimte gemaakt
om spullen op te bergen. Op te leiden instructeurs zullen niet in Optimisten varen.
Rekken worden op het terrein gezet en BKvL haalt naar beneden wat nodig is. 
Plan van aankomend seizoen activiteiten is er. BKvL stuurt door.Douwetocht 29-5 of
1-6 indien eerdere datum niet kan.
Inhijsen is geregeld en vindt op 5-4 plaats. Soep en brood door barcommissie te
regelen. 
Rubberboten op terrein, niet in de haven bij andere boten.
Vergunning, plaatsen van opstal en verwijderen bomen is geoffreerd. HC ligt dit toe.

OP EERSTVOLGENDE ALV BESPREKEN:
Thema KNWV en de vraag of MWR wel of juist niet meer lid wil blijven van het
Koninklijk Nederlands Watersport Verbond. Persoonlijke opvattingen over dit thema
worden besproken. Bestuur is unaniem in haar besluit om dit thema op de ALV van
11 april a.s. ter sprake te brengen en de aanwezige leden de gelegenheid te geven
hierover te stemmen. Bestuur is van mening dat lidmaatschap moet doorgaan. 
We zien het nut van deze organisatie op landelijk niveau. Zeker in het licht van de
huidige ontwikkelingen op watersportgebied en de onttrekkende bewegingen van
Rijkswaterstaat. De ALV zal vanuit die invalshoek geïnformeerd worden.

AED TRAINING.
Bestuur is unaniem in het besluit dat deze training noodzakelijk is en dus geregeld
kan worden. Er is een vrijwilliger die dit kan regelen en die contact heeft met een
instructeur. Advies van bestuur is om doelgericht mensen te benaderen en te zorgen
dat zij die de training doen ook inderdaad in het clubgebouw of op de steigers
aanwezig zijn. Gedachte is dat het niet zinvol is te betalen voor AED-training voor
mensen die zelden of nooit in het clubgebouw of op de steigers zijn. Bestuur besluit
dat MWR betaalt. 
HC regelt stukje voor Kompas. Inschrijvingen niet op naam van vrijwilliger, maar via
secretaris@mwr-reeuwijk.nl

JCR GROND. 
Boomkap- en bouwvergunning zijn in werking. Beschoeiing aanvraag is gedaan bij
Van Rijn. Bestrating beslissing volgt. Formulieren voor kadaster zijn ondertekend. 
HC besteedt hieraan veel tijd en wekt de indruk e.e.a. onder controle te hebben. 
Het proces verloopt traag maar met een zekere tred. 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN
Bestuursvergaderingen in 2014: 12-5; 23-6; 11-8; 29-9 en 27-11.
Algemene Ledenvergaderingen 2014: 11-4 en 7-11
Boten inhijsen: 5-4-2014.
Boten uithijsen? Havenmeester info vragen.
Vrijwilligersdag MWR 2014. Moet vastgesteld worden.
Oudjaar borrel 31-12-2014
Nieuwjaarsreceptie 10-1-2015 vanaf 15:30 uur in MWR-clubgebouw.
Waarvan akte.

Jan Strijdhorst
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Sloepers let op!
Gouda Waterstad wordt heel gezellig. Zet 21 juni in je agenda om met je sloep
naar de binnenstad te varen. Je kan zaterdag naar de stad varen en daar
genieten van waterspelen, muziek van de Pionier, een jazzband, visch moet
zwemmen en theaterrondvaart. Op de IJssel zijn de Drakenboatraces die voor
het nodige spektakel zullen zorgen. De horeca is druk in onderling overleg wie
wat doet. Een ding staat vast, als het weer mee werkt wordt het beregezellig
rond de Gouwe. Het is natuurlijk leuk als je `s avonds met je sloep kan blijven
liggen en daar is de organisatie mee bezig om een bewaakte ligplaats in de
Oost/West haven te creëren. Er zal een bijdrage worden gevraagd, maar die zal
alleszins redelijk zijn.
In het volgende clubblad komt er nadere informatie, maar je kan natuurlijk ook
op de website van Gouda waterstad kijken.

Chris ten Hoopen

Meer informatie over dit evenement kunt u raadplegen op
www.goudawaterstad.nl

Gouda Waterstad 2014 van vrijdag 20 juni t/m zondag 22 juni (red.)

Gratis inschrijving AED-cursus
Zoals u wellicht weet heeft onze vereniging 3 jaar geleden een AED aangeschaft.
Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat
helpt bij het reanimeren van iemand met een hartstilstand. Indien nodig, geeft
het een elektrische schok.
Het apparaat bevindt zich in de gang tegenover het toilet. Door het ruitje in te
slaan kunt u het apparaat uitnemen. U dient de aanwijzingen, zoals op het
apparaat vermeld, op te volgen. Voor iemand die niet bekend is met dit apparaat

wellicht een moeilijk gegeven. 
Het is daarom heel verstandig een aantal
vrijwilligers een AED-cursus te laten volgen. 
We zoeken dus enkele vrijwilligers die zich willen
opgeven voor deze cursus.
Dhr. Vonk Noordergraaf gaat deze cursus 
(2 avonden van 2 uur in het MWR-clubhuis)
verzorgen. Dhr. Vonk Noordergraaf is werkzaam
bij de HAP in Gouda en rijdt de huisartsen in de
avond- en weekend diensten.
Het is heel belangrijk dat een groep vrijwilligers
een cursus reanimatie en het omgaan met de
AED volgt zodat, in geval van nood, de



levensreddende handelingen kunnen worden toegepast.
De bedoeling is dat max. 6 personen deelnemen, de kosten hiervan bedragen 
€ 40,-- p.p. inclusief een AED-certificaat. De kosten komen voor rekening van de
MWR. 
Zodra een aantal leden zich heeft opgegeven wordt er een datum geprikt.

INTERESSE? 
Graag opgeven per e-mail bij de secretaris MWR secretaris@mwr-reeuwijk-
reeuwijk.nl

Redenen genoeg om u op te geven: elk jaar zijn er ca. 700.000 hartstilstanden in
Europa; bij reanimatie en onmiddellijk defibrilleren stijgen de overlevingskansen
met 60% voor aankomst van de ambulance.

Van de Havencommissie
Havencommissieleden: Hans Cabout (havencomm.) 0182-52 49 85 

- 06 47150832 - Email: havenmeester@mwr-reeuwijk.nl - Richard Bethlehem
0182-37 34 99 - C.M. den Hartog 0182-37 40 95 - A.Vuik 06 22 46 17 18

Openen van het grote toegangshek van het botenterrein gedurende de
openingstijden van ons clubhuis (woensdag, vrijdag, en zondag). 
De sleutel is dan bij de bardienst verkrijgbaar of bij uitzondering de
havencommissaris bellen 0182- 52 49 85.

AGENDA HAVEN:
zaterdag 1 november 2014: Hijsen boten uit het water voor winterseizoen 

8.00 uur
zaterdag 4 april 2015: Hijsen boten in het water 8.00 uur
zaterdag 7 november 2015: Hijsen boten uit het water voor winterseizoen 

8.00 uur

VRIJWILLIGERSDAG OP ZATERDAG 24 MEI
Op zaterdag 24 mei om 10.00 uur ligt het in de bedoeling een vrijwilligersdag te
houden. We zoeken dan ook vrijwilligers die zich deze dag beschikbaar willen
houden om het een en ander te doen voor de vereniging. O.a. de steigers moet
vrijgemaakt worden van mos, steiger planken moeten vervangen worden. 
De container ontmantelen (wordt vervangen), diverse schoonmaak karweitjes,
groen van het terrein verbannen, verven van diverse onderdelen enz.

De lunch wordt deze dag door de vereniging verzorgd, uiteraard ook door
vrijwilligers. Aanmelden bij de havenmeester <hans.cabaut@worldonline.nl>
met vermelding: ”vrijwilligersdag”
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GEEN EXTRA BOOTJES IN DE HAVEN PLAATSEN
Leden die een havenplaats hebben en hun kinderen een rubber(bij)bootje mogen
deze niet meer in de haven plaatsen. Op het terrein staan opbergrekken, waar ze
gratis gebruik van mogen maken.

VAARVERGUNNING VOOR DE REEUWIJKSE PLASSEN
Vaar je op de Reeuwijkse plassen, dan moet je in het bezit zijn van een vaar-
ontheffing (sticker). Deze is te verkrijgen in restaurant Het Wapen van Reeuwijk,
d‘ Aumerielaan in Reeuwijk. Je kunt je ook aanmelden bij de gemeente
Bodegraven/
Reeuwijk, voor een nota jaarontheffing vaarverbod Reeuwijkse plassen.
De controle op vaargedrag en bezit van de vaarontheffing wordt uitgeoefend
door de politie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
De boete bij het ontbreken van een sticker op uw boot komt op € 60.- Ook het
niet aanwezig zijn van het registratieformulier wordt beboet. Op dit formulier
staat ook aangegeven waar het motorvaarverbod van toepassing is. Overigens
de voorgeschreven maximum snelheid is 6 km per uur. Bij herhaald te hard varen
kan dit leiden tot in beslagneming van de buitenboord motor.
Kijk voor uitvoerige informatie over dit onderwerp eens op www.bodegraven-
reeuwijk.nl Onder het kopje ‘wonen, leven en werken’ treft u het onderwerp
vaarontheffing aan.

GEBRUIK VAN ELEKTRICITEIT IN DE HAVEN
Wanneer u gebruik maakt van de stopcontacten in de haven, moet de stekker bij
het uitvaren voor de veiligheid uit het stopcontact gehaald worden.
Zorg er ook voor dat er geen elektrische draden in aanraking komen met het water.

GEBRUIK VAN DE GRATIS KANO’S EN SURFPLANK
De vereniging heeft drie kano’s in het rek die gratis ter beschikking zijn voor de
leden. De peddels kunt u op de zolder (achterin) vinden. Ook kunnen de kinderen
gebruik maken van de surfplank. alleen na gebruik weer voorzichtig in het rek
plaatsen.

TOEGANGSSLEUTEL (OOK VOOR ZOLDER/TOILETTEN)
De (nieuwe) leden kunnen gedurende de openingstijden van het clubhuis 
(zie pag. 1 van de Kompas) een sleutel voor het toegangshek, de zolder, douche
en toilet aanschaffen tegen betaling van 30,- euro statiegeld. 

FIETSEN ALLEEN IN HET FIETSENREK
We kunnen het niet vaak genoeg herhalen: fietsen in het fietsenrek. 
Het hekwerk is niet in de grond verankerd dus heel kwetsbaar bovendien moet
de beplanting ook heel blijven.

ZWEMSTEIGER VRIJHOUDEN
De zwemsteiger (midden steiger) is volgens de reglementen van de vereniging
geen plaats waar boten mogen aanmeren. Deze steiger is ALLEEN voor
zwemmers en zonaanbidders.
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OPZEGGING HAVENPLAATS, OF VERKOOP BOOT
Verkoop je je boot gedurende het seizoen 2014 en je bent niet van plan een
andere boot aan te schaffen, dan vervalt je ligplaats. Er is nog steeds een
wachtlijst van leden die een plaatsje in de haven willen hebben.

IN DE ZOMER OP HET TERREIN? 
Opgeven bij de havencommissie (havenmeester@mwr-reeuwijk.nl
Let wel: Je kunt niet zomaar en Optimist, kano, Laser of andere bootje op het
terrein plaatsen zonder de havenmeester te informeren. 
Ook de surfplanken niet zo maar ergens achterlaten! De Optimisten mogen
alleen in de rekken gestald worden. 
De meest recente havenindeling is te vinden in het mededelingenkastje aan de
buitenzijde van ons clubgebouw en in het voor leden bestemde gedeelte van
onze verenigingswebsite. (red.)

Aanvraag van zomerligplaats op het terrein
Ondergetekende wenst gedurende het zomerseizoen 2014 in aanmerking te komen
voor een walplaats op het MWR-terrein. Boten kunnen alleen in MWR-stelling of op
eigen trailer, (dus niet op autobanden).

Type schip + afmetingen

Naam schip (graag naam op boot vermelden) 

O Op eigen trailer O Opimist in stelling O Laser in stelling 

O Kano in stelling O Surfplank in stelling O FJ in stelling

(invullen wat van toepassing is)

Naam

Adres

Postcode en woonplaats:                               Tel. Nr.

Handtekening

Formulier volledig invullen (ook al sta je ieder jaar op de wal) en gegevens opsturen
vóór 1 maart 2014 naar H. Cabout, Statensingel 90, 2805 BK in Gouda, of per email:
hans.cabaut@worldonline.nl

U kunt hiervoor ook het aanvraagformulier op onze website gebruiken.
U vindt dit op de homepage nadat u als lid bent ingelogd.

✁



Van de Watersportcommissie 
In de vorige Kompas heb ik aangegeven dat het seizoen er weer
aankomt. Dat betekent dat in april de boten weer te water gaan en
daarna de vereniging Centaur weer vaarklaar wordt gemaakt.
Ook dit jaar is er weer zeilles voor volwassenen. Deze zeillessen
worden gegeven door onze 2 ervaren instructeurs Jaap Phielix en
John Lisman. Indien je zeilles wilt volgen, meld je dan aan bij
Berend Kees via e-mail: berendkees@hetnet.nl.
De kosten voor de zeillessen bedragen € 110,-- euro voor leden en
€ 165,-- voor niet-leden. 

Daarnaast zijn er weer de onderlinge zeilwedstrijden van de MWR
die een paar keer per jaar gehouden worden. Bij de wedstrijden
staat gezelligheid voorop. Uitgebreide kennis van wedstrijdzeilen
en het wedstrijdreglement is niet nodig.
Hoe ziet een wedstrijddag eruit ?
Je kan vanaf 10.00 uur in de ochtend inschrijven voor de start van
rond 11.00 uur. Na de 1e wedstrijd eten we wat en daarna proberen
we om 13.30 uur de tweede start te hebben. Als je alleen de 
2e start kan komen laat dit dan van te voren weten omdat we soms
wat eerder starten. Na de middagwedstrijd ruimen we op en
drinken we een glaasje terwijl de uitslag bekend wordt gemaakt.

DE ONDERLINGE ZEILWEDSTRIJDEN WORDEN GEHOUDEN OP DE VOLGENDE DATA:

zondag 25 mei 1e MWR wedstrijd 
zondag 29 juni 2e MWR wedstrijd
zaterdag 5 juli zaterdag MWR wedstrijd
zondag 13 juli 3e MWR wedstrijd
zondag 14 september 4e MWR wedstrijd
zondag 28 september 5e MWR wedstrijd

LET OP DE NIEUWSBRIEF VOOR MEER INFORMATIE!

Voor de wedstrijden is er een gezellig team die dit jaar versterking
kan gebruiken van een extra vrijwilliger. Dit houdt
in dat je op de wedstrijddagen mee helpt met
starten en finishen. 
Iedereen die kan klok kijken kunnen we goed
gebruiken en is van harte welkom !

Groeten, Berend Kees
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Van de Barcommissie
MEDEDELING:
Onze sociëteit is op maandag 21 april (2e
Paasdag) geopend vanaf 16:00 uur.
Op zondag 20 april (1e Paasdag) is onze
sociëteit gesloten.

INDELING BARDIENST VOOR APRIL 2014. 

Vrijdag Zondag
04 april Netty Korver 06 april Dick v.d. Wolf
11 april Frans Rahms 13 april Frank Knoester
18 april Cor Rietbergen 20 april Peter Hengstmengel
25 april Harry Klunnen 27 april Marianne Kloostra

Vriendelijke groet, Ben Kloostra

MWR agenda 2014
Vrijdag 11 april Algemene Ledenvergadering. Aanvang 20:00 uur
Zondag 20 april Sociëteit is gesloten
Maandag 21 april Sociëteit is geopend vanaf 16:00 uur
Zaterdag 26 april Groot Koningsfeest. Zie het artikel in de Kompas
Zondag 25 mei 1e Onderlinge zeilwedstrijd. Aanvang 10:00 uur
Zondag 29 juni 2e Onderlinge zeilwedstrijd. Aanvang 10:00 uur
Zaterdag 5 juli MWR zeilwedstrijd. Aanvang 10:00 uur
Zondag 13 juli 3e Onderlinge zeilwedstrijd. Aanvang 10:00 uur
Zaterdag 1 nov. Boten uit het water. Aanvang 08:00 uur
Vrijdag 7 nov. Algemene ledenvergadering
Woensdag 31 dec. Oudejaarsborrel

Groot Koningsfeest
bij de MWR op

zaterdag 
26 april 2014.
Met muziek, 

en de lekkere hapjes
staan voor u klaar!

Alle drankjes slechts
1,60

Aanvang 16.00 uur
tot....?

Binnen lopen mag
natuurlijk altijd, maar

reserveren is het
beste.

Aanmelden via:
bar@mwr-reeuwijk.nl
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KORTE MEDEDELINGEN:
De agenda en overige informatie voor de ALV ontvangt u d.m.v. een nieuwsbrief
per email. 

OVERIGE VERMELDENSWAARDIGE DATA:
14 t/m 21 april Week van de watersport

www.weekvandewatersport.nl 
20 t/m 22 juni Gouda Waterstad www.goudawaterstad.nl 
30 augustus Bruisend Reeuwijk: www.bruisendreeuwijk.nl

Week van de Watersport
Nederland is het mooiste watersportland ter wereld. Met een inspirerende zee
voor de deur, schilderachtige rivieren en aaneengeschakelde meren plus een
groot aantal steden met een stelsel aan historische grachten. Alle ingrediënten
dus voor een bloeiend watersportleven. Toch is, gek genoeg, lang niet elke
Nederlander een actieve watersporter.

Met de Week van de Watersport gaat daar verandering in komen! Dit initiatief
vanuit de Telegraaf Media Groep en Bohil Media zorgt ervoor dat iedereen van
14 t/m 21 april het water op gaat. Er is deze week van alles te beleven op het
water. Denk aan zeilclinics, kitesurflessen tegen gereduceerd tarief, wakeboard
demonstraties, er vinden open dagen plaats, er zijn win- en kortingsacties bij
watersportbedrijven, en nog veel meer. Kijk voor meer informatie op
http://www.weekvandewatersport.nl www.weekvandewatersport.nl

Bedankje HEEL HARTELIJK BEDANKT VOOR DE PRACHTIGE
BLOEMEN DOOR BEN EN MARIAN KLOOSTRA
AFGELEVERD.
GELUKKIG GAAT HET WEER DE GOEDE KANT OP
EN HOPEN WIJ SNEL EEN BIERTJE TE KOMEN
DRINKEN.

GERARD EN MARION DE GOEDEREN
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Van de ledenadministratie
NIEUWE LEDEN.
We heten de fam. M. van Es van harte welkom als lid van de MWR. 

Wij hopen dat u zich spoedig bij onze vereniging thuis zult voelen. Bestaande
leden kunnen hierbij uiteraard behulpzaam zijn door eens contact te zoeken en
de nieuwe leden over onze vereniging en de mogelijkheden in het mooie
Reeuwijkse plassengebied te informeren.

Het is een lange tijd geleden dat wij in deze rubriek een geboorte konen melden
maar...
Erwin Marchand en Wendy van der Ploeg meldden de geboorte van hun dochter
Meike op12 feb. 2014. Het geboortekaartje is elders in deze uitgave afgedrukt.

OPZEGGING VAN UW LIDMAATSCHAP.
Bent u van plan om met ingang van het volgende jaar uw lidmaatschap te
beëindigen dan raden wij u aan om dit vóór 1 december 2014 schriftelijk aan de
secretaris te melden. U voorkomt hiermee onnodige verlenging van uw
lidmaatschap. 

AANMELDING ALS DONATEUR.
Nelis en Lizette Visscher en de fam. Ferweda hebben zich aangemeld als
donateur van onze vereniging. Wij heten u van harte welkom en hopen u
spoedig te ontmoeten.

UW WACHTWOORD VOOR DE WEBSITE. 
U heeft allen een wachtwoord ontvangen voor toegang tot het voor uitsluitend
leden bestemde deel van onze website.
Bent u uw wachtwoord vergeten of
heeft u problemen met de toegang
hiertoe dan graag even een email
sturen aan 
ledenadministratie@mwr-reeuwijk.nl 

Wilt u bij een eventuele adreswijziging,
wijziging in gezinssamenstelling of
wijziging van uw e-mail adres een
bericht hierover naar de
ledenadministratie sturen
(ledenadministratie@mwr-reeuwijk.nl)?

Belangrijke gegevens van bestuur en
commissies worden steeds vermeld op
pagina 2 van ons clubblad Kompas. 
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De kopij voor
de volgende
uitgave moet

uiterlijk
zaterdag 

17 mei 2014
bij de

redactie
binnen zijn.

Van de redactie
Foto’s die zijn aangeleverd voor deze uitgave maar niet
geplaatst zijn, worden na de verschijning van ons
clubblad op onze website geplaatst. Dit doen we ook
met de z/w foto’s die in deze uitgave zijn opgenomen.
Deze kunt u dan in kleur bekijken.

Kijk dus binnenkort eens op onze website www.mwr-
reeuwijk.nl 

Een verslag van uw watersportvakantie of een
watersportervaring stelt Kompas zeer op prijs. De kopij
voor de volgende uitgave moet uiterlijk zaterdag 17 mei
2014 bij de redactie binnen zijn.

Deze Kompas kwam tot stand mede dankzij de medewerking van: 
Jan Strijdhorst, Hans Cabout, Berend Kees van Loo, Richard Bethlehem, 

Chris ten Hoopen en de redactiecommissie.





26 april 2014
KONINGSFEEST


