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Zondag 6 januari Nieuwjaarsreceptie 

Op 6 januari 2019 is de nieuwjaarsreceptie in het clubhuis van onze 
watersportvereniging te Aalsmeer. 
U bent van harte welkom vanaf 15.00 uur ( of eerder, zie hieronder) 
om het nieuwe clubjaar in te luiden. Het is zeer de moeite waard om 
voorafgaand aan de receptie een kijkje te nemen op de haven om de 
voortgang van de werkzaamheden te bewonderen.  
 
Om 16.00 uur zullen we samen, na de  nieuwjaarsspeech van de 
voorzitter, proosten op het nieuwe jaar! 
Het bestuur hoopt u op 6 januari 2019 te mogen begroeten om u 
persoonlijk een goed 2019 te kunnen wensen. 

 

  

NIEUWJAARSDUIK – WIE DURFT?! 

De start van een nieuw jaar én de start van een nieuwe traditie?!  
Je hoeft dit jaar niet naar Scheveningen voor een frisse start van het 
nieuwe jaar! In de zomer wordt de dag door velen gestart met een 
frisse duik in de Poel, wie durft dit ook op 6 januari?? 
 
Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie wordt een Nieuwjaarsduik 
gehouden in onze haven! Voor groot en klein, voor jong en oud, voor 
Nieuwe Meerders maar ook voor andere belangstellenden. Om 15.00 
uur gaan we te water, daarna direct wacht een warme douche. En 
warme chocomel en glühwein als beloning. EHBO is aanwezig, just in 
case..! 
 
Aanmelden kan via Remko: havenmeester@wvnieuwemeer.nl. Graag 
naam en telefoonnummer opgeven. Durf je niet, maar wil je wel graag 
aanmoedigen? Ook dan ben je natuurlijk van harte welkom. 

  

 

  

Westeinder Zeilwedstrijden update, najaar 2018 

De WZW organisatie heeft een uitgebreid overzicht opgesteld van de 
geplande winter-activiteiten Zie HIER 

De snowballwedstrijden staan het eerst op het programma 
  
De Snowball Winterserie 2018-2019 is bedoeld voor teams met enige 
wedstrijdervaring. Maar ook minder ervaren teams begeleiden wij 
graag door uitleg van de regels en tactiek. Iedereen heeft de kans om 
zijn of haar wedstrijdervaring bij ons naar een hoger plan te tillen. Er 

worden per evenement maximaal 7 teams toegelaten. Er wordt rond 
en na afloop van de de matches veel aandacht besteed aan 
terugkoppeling naar de zeilers om de zeilers in de gelegenheid te 
stellen zo veel mogelijk te leren van de situaties die ze zijn 

tegengekomen tijdens hun match.  De zeilers dragen bij aan de 
organisatie door te helpen bij de voorbereidingen (boten optuigen) en 
het opruimen na afloop. Daarnaast is er de mogelijkheid om mee te 
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varen met een umpire om de wedstrijden eens mee te maken vanuit 
het gezichtspunt van de umpire. 
Inlichtingen bij secretaris@westeinderzeilwedstrijden.nl 

Alvast in de agenda 

De sloepentocht 2019 wordt voor de afwisseling weer ‘n eendaags 
evenement op zaterdag 15 juni. De route is nog niet bekend maar de 
richting wel: Zuidwest! Meer info volgt. 
De organisatie is in handen van Ingrid Regeniter en Ellij en Henny 
Essenberg. 
 
De Jazzmiddagen staan weer gepland op zondag 3 maart en 
zondag 31 maart. Het programma wordt nog bekend gemaakt maar 
we beloven weer ‘n swinging Sunday! 
  

 

  

Algemene Ledenvergadering 

De druk bezochte en geanimeerde alv op vrijdag 30 november 
behandelde o.a. de de voortgang van de faciliteiten commissie, de 
pachter, de begroting en tarieven 2018, gevolgd door de uitreiking van 
diverse prijzen . 
 
Speciale aandacht ging ook naar de belangrijke rol die vrijwilligers 
spelen in de vereniging en een oproep aan alle leden om daarvoor 
open te staan 
 
Een van de agendapunten: Ongelofelijk veel dank aan Fokke Dijkstra 
en John Borsboom voor hun jarenlange inzet voor het Comité Rond en 
Plat. 

Bijzonder veel dank aan álle vrijwilligers, die onze mooie vereniging 
draaiende houden. Een speciale uiting van dank was er gisteren voor 
Wim Rietveld die de Trouw-beker in ontvangst mocht nemen. De 
Minerva-cup is dit jaar voor Karel De Graaff.  
 
Verder werd de Mijlenmakerstrofee uitgereikt aan Olga en Jan Nijstad 
(motorboten) en Edmond de Gooijer (zeilboten). 
  

 

 
  

  

Wat is hier gebeurd? 
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Allemaal te zien op facebook stamtafel. Al 167 leden in de groep. 
 

Aanmelden 
  

Agenda  Evenementen 

zondag 6 jan ------------------- Nieuwjaarsreceptie en nieuwjaarsduik 
zondag 3 maart --------------- Jazz 
zondag 31 maart -------------- Jazz 
9 tot 13 mei  -------------------- Motorboottocht 
zaterdag15 juni ---------------- Sloepentocht 

  

 

 

Agenda Jeugd 

Geen activiteit 
  

   

Wedstrijden 

Zondag 20 jan ------------ snowball matchrace J22 
Zondag 17 feb ------------ snowball matchrace J22 
Zondag 17 maart ---------snowball matchrace J22 
 
Volledige WZW agenda    

 

  

Interessante links 

• WV Nieuwe Meer Stamtafel (facebook 

• Over & Weer digitaal     

• Twitter WV Nieuwe Meer    

Commentaar, suggesties en reacties op deze nieuwsbrief zijn welkom 
bij:redactienb@wvnieuwemeer.nl 
  
Stelt u geen prijs op deze nieuwsbrief?  Graag een mailtje 
naar secretariaat@wvnieuwemeer.nl en u wordt uit de verzendlijst 
verwijderd. 
  

 

  

 

 

 

| Adres: Stommeerweg 2, 1431 EW, Aalsmeer | Telefoon: 0297 324589 | Email: info@wvnieuwemeer.nl | 
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