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nieuwsbrief

Beste leden,
Het lijkt alsof het vaarseizoen voorbij is gegaan zonder dat er een echt seizoen was. De meeste boten staan alweer op de kant
en de boten die in het water blijven worden winterklaar gemaakt. Toch is dat natuurlijk niet zo maar het voelt wel zo aan.
Terugkijkend naar het vaarseizoen hebben we dit jaar wel een opening gehad die druk bezocht is geweest. De WSVA heeft dit
evenement op een manier opgezet zodat er zonder veel contact toch een tocht was georganiseerd. Gaande het seizoen zijn de
coronamaatregelen versoepeld en kon er weer gebruik gemaakt worden van het Clubhuis en het terras. Bianca heeft als zomerhavenmeester de dubbelrol van havenmeester en werken achter de bar weer op een gastvrije manier uitgevoerd.
De sluiting van het seizoen heeft ook door kunnen gaan waarbij de mossel maaltijd vele malen drukker bezocht werd dan de
clubkampioenschappen. Dat is op zich jammer en hopelijk doen er volgend jaar meer schepen mee met de wedstrijd. De feestavond was heel gezellig met goede muziek van “Woodworks” en niet te vergeten, “Aries” koffie.
Zo terugkijkend denk ik dat we toch een goed seizoen hebben gehad maar nu weer geconfronteerd worden met de gevolgen
van Corona. De CJO en WSVA zullen ook nu weer gehoor geven aan de regels die door de regering worden opgelegd. Ook hierin
hebben wij als besturen een verantwoording naar onze leden en de maatschappij, net als de leden naar elkaar.
Het is dus jammer dan de geplande vrijwilligersbrunch niet door kan gaan eind november. Hierover staat nadere berichtgeving
in deze nieuwsbrief. Het is niet mogelijk om volgens de regels die nu weer van kracht worden, met name de 1,5 m afstand, te
handhaven.
Dat wil niet zeggen dat als CJO en WSVA bestuur niet zeer dankbaar zijn voor de inzet van de vrijwilligers dit jaar. Er is door veel
mensen weer veel gedaan voor de haven en dat merken we.
Dit is mijn laatste voorwoord als voorzitter van de CJO, mijn twee termijnen als voorzitter zitten er alweer op. Tijdens de najaar
ALV zal ik aftreden.
Gelukkig hebben we een opvolger gevonden, deze zal tijdens de ALV worden voorgedragen door het CJO bestuur. We hebben
een aantal gesprekken met hem gehad en dat heeft ons veel vertrouwen gegeven dat hij de juiste persoon is om de hamer over
te nemen.
Doordat we niet veel inwerktijd hebben gehad zal ik na mijn aftreden nog ondersteuning geven voor het inwerken maar niet
meer als bestuurslid.
De ALV zal ook dit keer weer digitaal zijn, hiervoor heeft Paul als secretaris, alle leden een mail gestuurd. Lees de uitnodiging
goed door maar ook de stukken die later worden opgestuurd. De digitale manier van vergaderen vereist wat afspraken en vragen tijdens de ALV zijn mogelijk maar moeten eerst schriftelijk worden ingediend bij de secretaris.
Met vriendelijke groeten,
Wim Goedhart

Voorzitter Coöperatieve Jachthaven Oranjeplaat U.A.

Gezocht: Webmaster en ICT hulp voor de CJO
De CJO maakt gebruik van een Website, Wifi netwerk, een administratief programma en
Office365. Al deze zaken hebben beheer nodig en we zoeken minimaal twee mensen die
hier interesse in hebben. Momenteel onderhoudt Alex den Boer de ICT-middelen maar
hij gaat er in het voorjaar mee stoppen.
• De Website gebruiken we voor het communiceren via het Internet. We willen de
Website weer een nieuwe look geven en de gegevens moeten regelmatig worden aangepast, bijvoorbeeld de ligplaats tarieven.
• Het Wifi netwerk is dit jaar uitgebreid over de hele haven en we hebben iemand nodig die de contactpersoon is met de leverancier.
• Het administratief programma wordt gebruikt voor de boekhouding, facturatie, ledenbeheer, documentbeheer en nog meer zaken. Hier is rechtenbeheer belangrijk en
uitbreiding van de mogelijkheden met bijvoorbeeld een app voor alle leden.
• Het bestuur van de CJO en WSVA gebruikt Office 365 om effectief te vergaderen en
op een centrale plek documenten te verzamelen en er gezamenlijk aan te werken.
• Daarnaast nog wat algemene zaken zoals de digitale ALV twee keer per jaar voorbereiden met de secretaris
Vind jij het leuk om hierin iets voor de haven te beteken, heb je enige kennis van ICTmiddelen en wil je hier tijd in stoppen, dan hebben we jouw nodig!
Voor meer informatie kan je bellen met de voorzitter Wim Goedhart op nummer 06-101
43 645 of een mail sturen aan voorzitter.CJO@jachthavenoranjeplaat.nl

Even voorstellen
Beste mede watersporters van onze mooie Jachthaven Oranjeplaat.
Graag stel ik mijzelf langs deze weg voor als aspirant bestuurslid. Ik ben
Erwin Zwolle, woonachtig in Heinkenszand met mijn vrouw en dochter.
44 jaar, sr. manager QHSE in de automotive industrie.
Mijn bezigheden komen met name voort uit enthousiasme voor watersport, motorrijden en techniek in de breedste zin. Een fijne haven 'om de hoek' is erg prettig, je komt
er zeg maar 'thuis' ...
Enthousiasme voor watersport slaat geen generatie over, nu met haar eigen open zeilboot is onze
dochter de laatste jaren van de partij bij het jeugdzeilen als jeugdlid.
Enige tijd geleden ben ik met het bestuur van de CJO in gesprek geraakt tav. een rol als bestuurslid.
Na inmiddels een jaar of tien lid te zijn van zowel CJO als ook WSVA draag ik graag mijn steentje bij als
vrijwilliger. Een eerste overleg heb ik als aspirant CJO bestuurslid bijgewoond.
Ik zie er naar uit om met dit bestuurs team het beste te betekenen voor onze jachthaven.
Hartelijke groet,

Vrijdag avond 26 November
Online alv WSVA&CJO
Aanvang 19:30 uur
De uitnodiging en de stukken worden binnenkort
via de email naar de leden verzonden

https://www.faebook.com/restaurantoranjeplaat

Welkom bij
ons restaurant
Restaurant Oranjeplaat ligt op een schitterende locatie aan het Veerse Meer met uitzicht op de jachthaven
van Arnemuiden. Het restaurant heeft binnen een kleine 70 zitplaatsen en het zonnige terras heeft 80 zitplaatsen.
Wie zijn wij?
Wij zijn Frits en Simone Heinen en wij hebben op 1 april 2020 het restaurant overgenomen van Oscar en
Ilse Geleijnse.
Frits zijn passie is koken en werkt al jaren in de horeca als kok. Hij staat voor u klaar in de keuken. Simone
is altijd bezig om het mensen naar hun zin te maken en staat als gastvrouw voor u klaar.
We willen graag dat iedereen zich welkom voelt in ons restaurant. De menukaart biedt daarom voor ieder
wat wils.
Heeft u zin om te lunchen of om uitgebreid te dineren met een heerlijk wijntje erbij? Dan bent u bij ons
aan het goede adres.
Of wilt u liever een kopje koffie met een gebakje of lekker op het zonnige terras genieten van een drankje
en een hapje? Dat is allemaal mogelijk. Daarnaast is het restaurant ook een uitstekende locatie voor feestjes en borrels.
Aan onze mindervalide gasten is ook gedacht. Het restaurant heeft nauwelijks drempels, de indeling is
ruim opgezet en we beschikken over een mindervalide toilet.
Op de website kunt u de sfeer van ons restaurant al een beetje proeven. Maar om de sfeer echt te beleven, kunt u het beste een bezoekje aan ons restaurant brengen.

Met vriendelijke groet,
Frits en Simone Heinen

Verzekeringen voor watersporters en verenigingen in de maak

WV de Arne steek een handje toe

Leuk stukje van onze een van de jachthaven aan het veerse meer
WV de Arne

Openingstijden Havenkantoor
Attentie: Het havenkantoor is weer volgens het onderstaande schema opengesteld. Tijdens
het paas-, hemelvaart- en pinksterweekend is het kantoor de gehele dag open.
Maand

Weekdagen

Tijden

januari en februari

maandag t/m vrijdag

10.00 – 12.00

maart en april

maandag t/m vrijdag

08.00 – 12.00 en 13.00 –
17.00

zaterdag en zondag

mei

maandag t/m vrijdag
zaterdag
zondag

10.00 – 12.00
08.00 – 12.00 en 13.00 –
17.00
09.00 – 12.00
13.00 – 17.00

juni

maandag t/m zondag

08.00 – 12.00 en 13.00 –
17.00

juli en augustus

maandag

08.00 – 21.00

dinsdag

08.00 – 18.00

woensdag t/m zondag

08.00 – 21.00

maandag t/m vrijdag

08.00 – 12.00 en 13.00 –
17.00

september

zaterdag en zondag

oktober

maandag t/m vrijdag
zaterdag

november

december

09.00 – 12.00 en 13.00 –
17.00
08.00 – 12.00 en 13.00 –
17.00
gesloten

zondag

09.00 – 12.00 en 13.00 –
17.00

maandag t/m vrijdag

09.00 – 12.00

zaterdag en zondag

gesloten

maandag t/m vrijdag

10.00 – 12.00

zaterdag en zondag

gesloten

Het clubhuis van de WSVA is en de wintermaanden op
zondagmiddag open vanaf 15.00 uur tot 18.00 uur

Het bestuur van de WSVA gaat er van uit dat u als bezoeker van ons gezellige clubhuis bewust ben van de
geldende regels en maatregelen voor het bestrijden
van de Covid19 pandemie en er dan ook alle begrip
voor heeft dat ook onze vrijwilligers achter de bar zich
moeten houden aan deze regels en er om een corona
bewijs gevraagd kan worden.
Bardienst draaien graag , geef je op
op de website van oranjeplaat of op
Facebook

Het coronatoegangsbewijs is vanaf 6 november verplicht voor:
•

Horeca, zowel binnen als op buitenterrassen (eet- en drinkgelegenheden), behalve bij afhalen.

Voorzitter

Wim Goedhart

Secretaris

Paul Burger

Penningmeester

Mayke van der Kamp

Havencommissaris

Ronny Poppe

Lid

Marcus klijn

Aspirant lid

Erwin Zwolle

WSVA vertegenwoordiging

Ron Nagtegaal

29 mei 2021
Eindelijk weer een clubactiviteit!!
Opening vaarseizoen met een spannende puzzelvaartocht en een BBQ toe bij het clubhuis!
Heerlijk weer iets met een hoop boten doen! Het was mooi weer en we hadden een leuke route
met vragen en letters die we moesten verzamelen. Het viel niet mee , hoe groot is nu de omtrek
van het Veerse Meer??
En welke was nu ook weer de Schutteplaat en welke de Mosselplaat??
Gelukkig nog een ouderwetse kaart aan boord.
We konden nu ook gelukkig eens meedoen in plaats van het te moeten organiseren en dat beviel
prima.
Er was veel werk van gemaakt en het was een goed begin van dit vaarseizoen.

De BBQ was zoals gebruikelijk overvloedig en heel lekker.
Leuk was ook nog dat Erik en Iris echt alles goed hadden!
Misschien zelfs wel de meer dan 300 snoepdolfijntjes die je moest raden!
Reuze bedankt voor een heel leuk dag, zeker voor herhaling vatbaar!
Piet en Elsbeth

JEUGD JEUGD JEUGD JEUGD JEUGD JEUGD JEUGD JEUGD JEUGD JEUGD
Verslag Jeugdcommissie 2020.
Afgelopen jaar heeft de jeugdcommissie een goed jaar gedraaid.
De aanmeldingen liepen erg goed en zodoende konden we met 29 kinderen van start gaan.
(van die 29 waren er 14 nieuwe jeugdleden)
We zijn gestart met een zwembad les, deze is goed bezocht en is volgens ons erg nuttig om de kinderen wat
minder angstig te maken voor in het ergste geval de optimist omslaat op tijdens de les op het veersmeer.
Verder hebben we als vanouds gezeild in Oranjeplaten en Optimisten, en dit jaar hebben we zelfs een BIC
competitie gehouden. 3 leden hebben hun eigen BIC en hebben daar onderling wedstrijden mee gedaan tijdens
de zeil avonden. Dit onder begeleiding van Andre Pekaar en Martin Merrelaar.
Hoogtepunt van alle zeilavonden waren zoals elk jaar de 2 frietavonden, De WSVA voorzitter Ron en zijn
vrouw hebben dit jaar weer een kleine 12 kilo friet per avond weg gebakken en daarbij een veelvoud aan frikadellen. Namens alle kinderen en de jeugdcommissie bedankt voor jullie inzet.
Financieel hebben we het ook netjes gedaan dit jaar, mede namens een sponsoring door Damen Yachting en
Damen Naval van in totaal 500€. Dit heeft Tom Werff voor de jeugdcommissie geregeld, daarvoor onze dank.
We hebben wel wat schade geleden dit jaar, er zijn 3 zwaarden en 1 roer gesneuveld, in de strijd, deze zijn inmiddels vervangen. En er is een aanvaring geweest tussen 2 optimisten waarbij er 1 een scheur heeft opgelopen. Deze schade gaan we komende winter herstellen.
Er is dit jaar een nieuw commissie lid bij gekomen, namelijk Bas van Woerkom, waar we als commissie heel
erg blij mee zijn maar…….

4 leden van de jeugdcommissie hebben aangegeven dit jaar te willen stoppen. Zou u ons team willen versterken als vrijwilliger? Lijkt het u leuk om mee te willen helpen met onze jeugdzeilavonden? Laat het ons weten!
Veel tijd ben je er niet aan kwijt, de 10 zeilavonden/middagen (inclusief zwembad les), en een evaluatie na
het seizoen.
Je hoeft niet te kunnen zeilen want we hebben ook mensen nodig die de bijboten bemannen, en die de onze
jeugdzeil-administratie en de mailing kunnen verzorgen.
Mochten we echt geen 4 nieuwe vrijwilligers kunnen vinden om te helpen zal het jeugdzeilen in een andere
veel kleinere vorm plaats gaan vinden of geheel stoppen, want we kunnen namelijk niet de veiligheid van 30
kinderen bewaken met maar 4 vrijwilligers.
groet namens Patrick, Andre, Martin, Susanne, Bas, Tom, Thomas & Danique en mijzelf.
Michiel Van Ravesteijn
WSVA Jeugdcommissie

Gezocht
Vrijwilligers voor het jeugdzeilen

Jeugd aan het voorbereiden op vrijdagavond

Voorbereidingen Vrijdaghap
9 Juli 2021

Bestuur

WSVA

Voorzitter

Ron Nagtegaal

Secretaris

Mariëlla Buijze

Penningmeester

Jos Hermans

Jeugd Commissie

Michiel van Ravensteijn

Aspirant lid

Dirk de langen

Evenementen commissie

Vacature

Pannenkoeken middag Zondag 22-8-2021

Clubwedstrijd 25-9-2021

Onze vrijwilligers van de donderdag ploeg kunnen nog wel wat hulp
gebruiken.
Deze gezellige ploeg met vrijwilligers, oud gedienden, pensionado's
etc is elke donderdag( behalve het hoogseizoen) aan het werk op
en rondt de jachthaven om alles er weer tip top uit te laten zien en
er voor te zorgen dat alles werkt zoals het hoort.
Gezien de leeftijd van onze vrijwilligers en het afzwaaien van wat
mensen kan de ploeg wel weer wat nieuwe vrijwilligers er bij hebben
Mocht je wel wat willen doen voor de haven en heb je tijd en zin
Meld je dan bij de havenmeester of bij R Poppe onze haven commisaris

dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken voor de steun en het medeleven na het
overlijden van mijn man, vader en trotse opa Bennie Nagtegaal,
De erehaag bij het crematorium was indrukwekkend en het samen zijn in het clubhuis van de WSVA was hartverwarmend

Fieny kinderen en kleinkinderen

Uit het oog maar voor altijd in ons hart

LET OP!!!

Code werkt niet meer
Toegang badges verkrijgbaar bij de havenmeester

Problemen met Wifi op de haven?
Meldt het bij de havemeester

een greep uit het verslag van de Havencommissie

Op het parkeerterrein zal aan de Westzijde een elektra laadstation worden aangebracht door derden voor het opladen van
elektra auto’s , er kunnen max twee auto’s laden.

De bestaande codesloten worden
op de toilet/douchegroepen Oost
en Westzijde vervangen door
blindplaten, code invoeren om de
deuren te openen vervalt.

We zijn in de Havencommissie gestart
met de voorbereidingen voor het
ploegen van de toegangsgeul naar de
haven, hiervoor gaan we de benodigde vergunningen opvragen en bemonstering van het slib. De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in het voorjaar 2022
Volledig verslag ALV 26-11-2021

