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 nr.: 500 .  
 
 
 
 
 ’t Jubileumjaar is begonnen...! 
 
En daar zijn we dan weer. Het éérste Randwieckbeukske in ons 75e jubileumjaar. Een 
jaar vol activiteiten die dit jubileum gaan vergezellen. 
Dit eerste nummer van dit jaar is dan ook sinds de oprichting van onze vereniging het 
832e clubblad dat sinds september 1946 werd gemaakt. Voor ondergetekende, sinds 
1974, alweer zijn 500e uitgave! 
In dit nummer treft u de laatste gegevens van de Jubileumcommissie, de agenda voor 
de Algemene Ledenvergadering, alles over, het vernieuwde Belgisch Vaarvignet, 
activiteiten van onze vrijwilligers, nieuws van diverse commissies en nog veel meer 
aan. Ook de eerste activiteiten komen aan bod. 
Natuurlijk ook de notulen van de laatste Algemene Ledenvergadering van oktober 
2019. 
Over enkele weken is het weer zover, de opening van het clublokaal, de Algemene 
Ledenvergadering. Tevens kunt u dan kennismaken met de nieuwe exploitant(en) van 
ons clublokaal. De openingstijden van het clublokaal treft u dan ook aan in ons vol-
gende nummer. 
 
Wij wensen u allen een geweldig jubileumjaar toe  
en rekenen weer op de maandelijkse bijdragen  
voor uw clubblad, van al onze commissies, 
comité’s, leden enz. 
 
Namens de redactie, 
Frans Broekhuijsen & Peter Urlings 
  



©
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Zondag 
Zaterdag 28 mrt. Verdelen caravanplaatsen 
Zaterdag   4 apr. “Bezem in de Mast”          10:00 u. 
Zondag    5 apr. Algemene Ledenvergadering         14:00 u. 
Zondag    5 apr. Opening Zomerseizoen          16:15 u. 
Maandag 13 apr. Paasmaandag, Bezoek Paashaas                     14:00 u. 
Zaterdag   2 mei Poetsen Zwembad          10:00 u. 
Zondag  17 mei “Sane Varen 2020”                         13:00 u. 
Zaterdag   4 juli 75-jaar jubileumactiviteiten  tijden volgen 
Zondag    5 juli 75-jaar jubileumactiviteiten  tijden volgen 

 
Agenda Algemene ledenvergadering van zondag 5 april 2020 van de WSV 
Randwijck. Aanvang 14.00 uur in het clublokaal. 
 

1. Opening. 
2. Ingekomen brieven en mededelingen. 
3. Verslag van de ALV van zondag  6 oktober 2019. 
4. Mededelingen van de commissies  
5. Concept rekening 2019 van de WSV Randwijck. 
6. Concept rekening 2019 van de Stichting Exploitatie Gebouwen. 
7. Bevindingen kascommissie over de rekeningen 2019 van de WSV en Stichting. 
8. Benoemen nieuwe kascommissie voor 2020. 
9. Rondvraag. 
10. Sluiting algemene ledenvergadering. 

 
Aansluitend aan de ledenvergadering opening van het zomerseizoen 2020 en tevens 
jubileum jaar.  
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SAME GENETE AON DE MAOS 
4 EN 5 JULI 2020 

 
Na een korte “communicatie winterstop” is het weer tijd om jullie te 

informeren over het jubileum weekend. De tijd dringt en bij sommigen van ons 
beginnen de zenuwen al op te spelen.  � 

 
Vacatures; 

Diverse vacatures zijn al ingevuld, waarvoor dank! Jullie hulp is zéér welkom. 
Met de laatste aanmelding van Micha Jeurissen is het team voor familiebrunch 

compleet. 
In april zullen we een afspraak maken met onze jeugd, er zijn nog genoeg 

klusjes te doen waarbij de jeugd ons goed kan helpen en wellicht hebben zij 
ook nog leuke ideeën. Wij hopen op een grote opkomst. 

De vacature voor administratieve ondersteuning is opgevuld door Jolanda 
Heubel, waarvoor dank! 

Helaas heeft zich nog niemand gemeld die kan zorgdragen voor leuke foto 
momenten. Er zijn ook weer een nieuwe vacatures; 

 
Vacature 5 

DECORATEUR; wie oh wie kan helpen en meedenken om ons feestpaviljoen, de 
Hoeskamer en het terrein “Summer Chique” te maken. 

We zijn op zoek naar een creatief lid die het leuk vindt om bezig te zijn met 
inrichten, bloemschikken, versieren enz. én voor het jubileumweekend hiervoor 

tijd kan vrijmaken. 
                                                                                                                             

Vacature 6 
OPBOUWERS;  de week voor het jubileum weekend zullen wij op diverse 

momenten hulp nodig hebben van enkele (sterke) mannen of vrouwen die mee 
kunnen helpen met het opbouwen van bijv. podium, versiering, terras enz.. 

Uiteraard wordt de tijdstippen vooraf afgestemd. 
 

Bij interesse graag reageren naar jubileum75jaar@gmail.com  
of telefonisch bij Joep: 06-44369027. 
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Spaarpot jubileumfeest 
Sponsorpakketten 

Om een gedeelte van de kosten van het jubileumweekend te kunnen dekken 
gaan wij de komende weken bedrijven benaderen. Wij hebben hiervoor diverse 
sponsorpakketten samengesteld. Alle financiële steun is welkom, daarom willen 

wij jullie vragen: Mogen wij jou benaderen? Of ken jij iemand die we kunnen 
benaderen? Dan graag naam en adres doorgeven aan Noël Dassen: 

 06-44692792 of noeldassen@gmail.com.   
 

Wegens het succes van de vorige keer gaan we tijdens de jaarvergadering op 05 
april a.s. weer “Eenentwintigen”, Dit zijn de spelregels: 

We hebben kaartjes, waarop 3 speelkaarten verborgen zijn. Deze kaartjes 
kosten € 0.50 per stuk. Hiermee kunt U het kaartspel 21-en meespelen. 

De hoofdprijs “21” is een lunch bon bij Lunch & Zo | Pasta & Zo.  
Bij de kaarttelling van 20,19,18,17 punten krijgt u successievelijk 10 x, 4 x, 2 x  

en 1 x uw kaartinzet terug. 
Nieuwsgierig?? Dan kom op zondag 5 april naar de ledenvergadering.  

In de pauze en na afloop wordt dit spel gespeeld.  
  

Het geüpdate programma zullen we blijven communiceren via ’t 
Randwieckbeukske en de website. 

 
Zaterdag 4 juli 2020 

Open huis voor familie, buren, oudleden en sponsors. 
14:00 u. Officiële opening jubileum weekend  
14:30 u. Vlootshow van eigen boten; kano’s, gepavoiseerde zeil- en 

                      motorboten 
16:00 u. Skishow door ons eigen showteam van jong en oud 
19:00 u. Ontvangst en officiële receptie 
19:30 u. Huldiging jubilarissen 
20:30 u. Feestavond met coverband Universe en DJ Sandy! 

Zondag 5 juli 2020 Alleen voor leden. 
 

10:30 u.  Gezamenlijk moment van de Randwieck Geis  
10:45 u. Familie brunch 
12:30 u.  Gezellige familiemiddag met muziek ,hapje en een drankje 
16:00 u.  Sluiting Jubileum feest weekend 
Voor vragen kan je terecht bij een van de leden van het jubileumcomité of per 
e-mail: jubileum75jaar@gmail.com. 
Het jubileumcomité: Riny,  Maxime,  Noël, Joep, Marie-Louise, Ernie en Shirley. 



Calbasa	feliciteerd	leden	en	bestuur
met	haar	75-jarig	jubileum.

Calbasa	is	een	damesmodezaak
met	tassen,	kleding,	accessoires
en	dames-	en	heren	schoenen
voor	een	brede	doelgroep.

Calbasa	staat	voor	persoonlijke	aandacht,
en	voor	een	eerlijke	en	vriendelijke	service.

Brusselseweg	375
6217	GX	Maastricht
+31	(0)6	107	89	172
www.calbasa.nl

Geopend:
dinsdag	tot	en
met	vrijdag

van
10:00	tot	18:00
zaterdag	van	
10:00	tot	17:00
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2020, het jaar van ons 75-jarig jubileum, en nieuwe uitbaters clubgebouw 
Dan wil je natuurlijk voor de opening alles “spic & span” hebben. Nadat ik de tegels 
aan de achterzijde van ons clubgebouw schoon had gespoten wist ik twee dingen: 
1. Dit volstaat niet, alles moet schoon, of op zijn Mestreechs “Sjiek & Sjoen. 
2. Dit ga je niet alleen redden. 
Na overleg met Emile hebben we besloten een oproep op de site en op FB te plaatsen. 
Zaterdag 7 maart alles om en rond het clubgebouw poetsen. Op zaterdagmorgen met 
de kofferbak vol hoge drukreiniger, slang, poetsmiddelen, sponzen, en handschoenen 
naar Randwijck. En dan is het toch even spannend. Krijgen we hulp, of laat Randwijck 
het afweten. Eigenlijk onnodig, want Randwijck laat het nooit afweten! 
En ja hoor daar komen ze: Gordon, Patrick, Danny, mevrouw Molenaar, Noël, Claire, 
Dieudonné, José, Egon, Ron, en Marcel. Er wordt snel even een kop koffie gedronken, 
en dan aan de slag.  
Gepoetst moeten worden: Bijna alle stoelen en tafels, de houten banken, het terras 
voor en naast het clubgebouw, de ramen en de kozijnen. Zonder iets te zeggen vormen 
zich een paar teams en gaan we aan de slag. Wij doen alles buiten het clubgebouw, 
terwijl binnen hard wordt gewerkt door Christiaan, John en Emile. Zij zorgen voor de 
kastdeurtjes achter de bar en een droge kelder. Er wordt door iedereen keihard 
gewerkt en het weer is werkelijk perfect. Om half een even pauze voor koffie of wat 
fris en dan weer gelijk aan de slag. Twee heren ontpoppen zich als ware ramenwassers. 
De voorhanden zijnde trekkers worden geprobeerd en afgekeurd. Dan gaan de heren 
met spons en zeem aan de gang, en blinken de ruiten als spiegels. Zelfs de kozijnen 
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worden niet vergeten. Graag had ik 
deze heren hier even extra in het 
zonnetje gezet, maar om voor hen 
moverende redenen bleven de he-
ren liever anoniem. 
Om een uur of twee, half drie is de 
klus geklaard en drinken we ons 
nog een pilsje. Nog even napraten 
en dan naar huis voor en warm bad. 
Thuis is het nog even nagenieten; 
Wat höbbe veer toch un sjieke club! 
Over vier weken gaat het bootje 
weer te water en start weer een 
geweldig seizoen. 
 
Peter   
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Lerao zien oongelök               
Lerao, ruim in de daartig, is nog altied vrijgezèl en woent nog bij zien awwers thoes. 
“Hotèl Mama” bevèlt häöm nog good en heer heet ’n gooj baon. Lerao heet niks te 
klaoge. 
In ’t weekend drink heer ziech gere e pèlske mèt zien vrun. Op feeskes is heer debij. 
Heet e paar kier ’n vriendin gehad veur e paar weke. Meh wie me zeet, heer is “de 
ware liefde” nog neet tegegekoume. Veur häöm hoofde dat nao e paar teleurstèl-linge 
ouch neet mie zoe nudeg. Heer ammezeerde z’ch wel.  
Tot aon ’t oongelök. 
Heer had eve neet good opgelèt bij die rotonde en veurtot heer  
’t wis, vloog heer in vol vaart 
mèt ziene fiets tege deen 
oto aon.  
Lerao vaan de kaart,  
ziekenoto debij. En wie  
heer weer e bitsje bij zien  
positieve kaom, laog heer  
in ’t hospitaol mèt e look in 
ziene kop. En nog erger: ziene rechtererm en zie rechterbein vaan bove tot oonder in 
‘t gips. Allebei gebroke! 
Noe waor Lerao bij al wat heer deeg “stief rechs”. Dus had heer e groet probleem, ‘n 
paar daog in ’t hospitaol mèt gooj verzörging, dat góng nog wel. Meh wie heer ontslage 
woort, kaom de vraog:  
“En wie noe wijer?” Wie zouw ’t noe goon mèt zien verzörging, want heer kós niks mie 
zelf doen. Nao hoes goon waor dus gein optie. 
In euverlègk mèt de dokters en pap en mam woort beslote tot Lerao mer veur ’n tiedsje 
in e verzörgingstehoes mós weure oondergebrach. D’r waor gein aander oplossing. 
Heer kós ziechzelf nog gei boterhemke make, laot stoon tot heer ziech fetsojndelek 
kós wasse. 
En zoe kaom Lerao in ’t verzörgingstehoes, boe heer ziech al nao twie daog good op 
zie gemaak veulde. Dokters zaog heer haos neet - dat waor ouch neet nudeg, want die 
breuke móste vaanzelf geneze - meh verpleegsterkes des te mie. En wat veur ein: de 
ein nog sjoener es de aander. En umtot Lerao ’ne gemekeleke patiënt waor en dee 
altied gooj zin had, sjijnde ederen daag de zon. 
Meh nao ’n week koum Lerao drachter tot d’r toch éi meidske waor wat get bezun-
ders had. Heer had d’n indrök, tot zie häöm ouch ederskier ’ns “extra” verzörgde. Heer 
begós nao häör oet te loere. Wie zie nao e paar weke ’n week mèt vekantie gong, misde 
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Lerao häör éch en heer tèlde de daog tot ze trök waor. D’r waor toch get mèt häöm 
aon de hand. Heer had e “weik geveul” es heer häör zaog binnekoume en häör stum 
huurde. 
Nao ’n week of ach waore zienen erm en zie bein zoe good geneze tot heer nao hoes 
moch goon. Vaan dat look in ziene kop waor ouch niks mie te zien. Lerao waor blij tot 
heer zien vrun weer zaog; zie waore wel e paar kier op bezeuk gewees, meh thoes of 
in de kaffee is dat toch get aanders. Heer had aofsjeid genome vaan de dokters en 
veural vaan de verpleegsters en gong mèt plezeer trök naor zien eige “Hotèl Mama”. 
E paar daog waore veurbij en toen begós ’t. 
Heer misde Marijke, want heer waor al gaw drachter gekoume tot zie “verpleeg-
sterke” zoe hètde. Lerao woort gans onrösteg devaan.  
Tot heer besloot um gewoen ’ns nao ’t verpleegtehoes te goon um ederein nog ’ns 
goojendaag te zègke. Heer wouw aon z’chzelf nog neet touwgeve tot ’t häöm eigelek 
allein mer um Marijke góng. Op de gaank kaom heer häör tege in häör wit verpleeg-
stersuniform en inins veel alles op zien plaots. Heer vloog häör um häöre nek en ’t 
liefste had heer häör neet mie losgelaote. Meh dat góng netuurlek neet, zie waor 
jummers aon ’t werk. 
D’r woort ’n aofspraok gemaak veur ’s aovends en veur d’n daag denao en d’n daag 
daonao en daonao en zoe wijer. Nao e jaor stoonte ze same veur ’t altaor; Lerao zien 
awwers op de ierste rij mèt deneve de awwers vaan Marijke en dao-achter ’n ganse rij 
mèt zien vrun. 
Lerao had tóch zie gelök gevoonde. ’t Zal uuch neet verbaze tot d’r nao e paar jaor 
ouch nog twie sjoen kinderkes bij waore gekoume… 
Hei kump daan ouch de oetdrökking vaandan: “e gelök bij ’n oongelök” 
 

 
 
Menigeen gebruikt de donkere winterdagen voor  
het opknappen van de boot of caravan.  
Men maakt plannen voor nieuwe aanschaffingen want  
die dekstoel die we twee jaar geleden in Drimmelen  
gekocht hebben blijkt niet zo lekker te zitten als de 
verkoper destijds beloofde. Ook is de boot eigenlijk  
te groot voor het ankertje dat we gebruiken.  
We hebben het destijds niet meegegeven aan de koper van de oude boot, want we 
dachten het nog te kunnen gebruiken, maar in Düsseldorf gaan we een nieuw kopen. 
Ook onder de kampeerders hoor ik gelijke geluiden; leuk dat zonnepaneeltje op de ca-
ravan, maar nu we op Randwijck staan en over 220V beschikken is die nu overbodig. 
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Ook jammer van de mooie parasol, best 
nog goed dat wel, maar nu we die luifel 
hebben totaal overbodig. En daarom 
heeft de Paashaas iets bedacht: Als de 
kindjes op Randwijck eieren komen zoe-
ken kunnen de papa’s en mama’s al hun 
overbodige spullen van boot of caravan 
verkopen aan andere papa’s en mama’s 
die hier weer ontzettend blij mee zijn. 
Of samengevat: U komt tweede paasdag 
met uw (klein)kinderen en oude overbo-
dige spullen naar Randwijck, en u gaat ’s 
avonds dolgelukkig weer met uw kindjes 
en nieuwe overbodige spulletjes weer 
naar huis. Reserveer dus alvast in uw 

agenda: Maandag, tweede Paasdag 13 april 2020, gaan we Paaseieren rapen en naar 
de rommelmarkt op Randwijck. 

HELLING & TAKELTARIEVEN 2020 
    Lid Randwijck Lid zustervereniging Extern 
    met ligplaats 
    in haven: 
Traileren    
(per beweging in of uit)  Gratis   € 25,-  € 30,- 
Traileren mét assistentie 
tractor max 30 min.  Gratis   € 40,-  € 50,- 
Takelen 
(op afspraak, max. 30 min.) Gratis   € 75,-  € 100,- 
    Lid Randwijck Lid zustervereniging Extern 
      met ligplaats in haven 
Mast zetten / strijken 
op afspraak, max 30 min.  € 25,-   € 30,-  € 30,- 
Trailerplaats Mits ligplaats in de haven   € 68,50  
Jollenbergplaats      € 68,50 
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Race Of The Classics, Rotterdam - Amsterdam 
Evenement begint: 30-03-2020 en eindigt: 5-04-2020 
Sinds 1989 een belangrijk evenement voor studenten-teams en 
de klassieke zeilvaart. Sinds enkele jaren vertrekt de vloot vanuit de Veerhaven te 
Rotterdam. In een week worden Oostende in België en Ramsgate of Lowestoft in 
Engeland aangedaan. De finish is in Amsterdam waar het evenement wordt 
afgesloten met een passend eind-feest.        info: www.rotc.nl  
 
Pieperrace - Volendam 
Evenement begint: 4-04-2020 - Evenement eindigt: 5-04-2020 
Seizoensopenings wedstrijd voor de zeilende beroepsvaart en 
andere traditionele platbodems.         Info: www.pieperrace.nl  
 
Optispring - Port Zélande, Ouddorp Port Zélande 
Evenement begint: 4-04-2020 - Evenement eindigt: 5-04-2020 
Internationale jaarlijkse wedstrijd voor optimisten. "The event is orga- 
nised by the Dinghy Optimist Class Belgium (DOCB) in co-operation with  
the Royal Yacht Club of Belgium vzw".           Info: www.optispring.be 
 
Easter Regatta - Braassemermeer Roelofarendsveen 
Evenement begint: 10-04-2020 - Evenement eindigt: 13-04-2020 
Roelofarendsveen (Braassemermeer): de internationale openings- 
wedstrijd van het nieuwe Optimisten-seizoen tijdens de Paasdagen  
(sinds 1985) kan plaatsvinden onder zowel winterse als zomerse  
omstandigheden. Er doen meer dan 200 jeugdige zeilers aan mee.   
       info: www.easter-regatta.nl 
 
Reddingbootdag, IJmuiden Evenement begint: 25-04-2020 
IJmuiden: In het voorjaar bieden alle reddingsstations van 
de reddingmaatschappij KNRM jaarlijks op één zelfde dag 
een kijkje 'in de keuken' tijdens een open dag op de wal én 
op het water.                              Info: www.knrm.nl  
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Op zaterdag 4 april a.s. organiseren wij weer onze “Bezem in de Mast”. 
We gaan er weer voor zorgen dat onze steigers opgeruimd en schoon zijn 
voor het nieuwe seizoen. We hopen dat we, net als de vorige jaren, weer 
op veel bootbezitters mogen rekenen. Wij vragen u als lid van de vereniging 
mee te helpen, vele handen maken immers licht werk! 
We zullen ons om 10:00 u. verzamelen bij de loopbrug naar de haven 
waarna we gezamenlijk met schoonmaken beginnen. 
Denk aan laarzen en neem een schrob- of harde borstel mee. Als we met 
zijn allen de handen uit de mouwen steken dan ziet onze haven er op het 
eind van de dag weer piekfijn uit. 
Voor info neem contact op met haven@wsvrandwijck.nl 
 

 
Zaterdag 2 mei 10:00 - 14:00 u. 
Voor dat we ons zwembad weer kunnen gaan vullen moet dit weer leeggepompt en 
gepoetst worden. Voor deze, jaarlijks terugkerende klus, doen wij weer een beroep op 
onze leden.  
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Varen in Vlaanderen vanaf 2020 
Het Belgisch waterwegenvignet verdwijnt en wordt vanaf 1 april 2020 vervangen door 
een nieuwe, digitale ‘waterwegenvergunning’. De Vlaamse Waterweg nv koos hiervoor 
om tegemoet te komen aan de vraag van pleziervaarders en watersporters naar een 
flexibeler systeem, waarbij de waterweggebruiker niet moet kiezen tussen vignetten 
van verschillende periodes (en dus vaak voor meer dagen moet betalen dan dat hij zich 
werkelijk bevindt op het netwerk van De Vlaamse Waterweg nv).  
Een waterwegenvergunning zal aangevraagd kunnen worden voor een dag, enkele 
dagen of maanden, of voor een jaar. Je kiest dus zelf wat de start-dag van je water-
wegenvergunning is en hoelang deze geldig is. Deze flexibiliteit is niet alleen een groot 
voordeel voor de trailerbare boten, dit biedt ook een grotere vrijheid aan de 
(buitenlandse) bezoekers bij het plannen van hun vaarvakantie op de Vlaamse water-
wegen.  
De nieuwe waterwegenvergunning wordt een digitale vergunning. De Vlaamse Water-
weg nv streeft immers naar ‘papierloos varen’. Dit is niet enkel goed voor het milieu; 
het is ook efficiënter en beter voor de vaartuigen (geen stickers meer!).   
Om het varen te promoten, werd ervoor gekozen om een geldige waterwegenver-
gunning te verplichten ongeacht of het vaartuig aangemeerd ligt (bijv. in een jacht-
haven of op een ligplaats langs de waterweg) of vaart. 
 
Voor welke vaartuigen? 
De waterwegenvergunning is van toepassing op vaartuigen die: groter zijn dan 6 meter 
en/of sneller varen dan 20 km per uur; varen op of gemeerd zijn op een al dan niet 
vergunde of geconcessioneerde ligplaats op de bevaarbare waterwegen van het 
Vlaamse Gewest. 
(U heeft geen waterwegenvergunning nodig op het Kanaal Gent-Terneuzen, het Kanaal 
Brugge-Zeebrugge, de Grensleie, de Gemeenschappelijke Maas, de Beneden-Zee-
schelde en de Schelde-Rijnverbinding). Let op: ook stilliggers moeten steeds over een 
geldende waterwegenvergunning beschikken.  
 
Hoeveel kost een waterwegenvergunning? 
De te betalen vergoeding wordt berekend aan de hand van vijf dagtarieven. Deze dag-
tarieven zijn afhankelijk van de wijze van aankoop: aan het loket of online. 
Tarieven (€/m/dag)   Loket  Online aankoop 
Dagtarief: Dag 1   1,8750  1,5000 
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Dagtarief: Dagen 2 t/m 7  0,6250  0,5000 
Dagtarief: Dagen 8 t/m 30  0,2084  0,1667 
Dagtarief: Dagen 31 t/m 90 0,0695  0,0556 
Dagtarief: Dagen 91 t/m 365 0,0139  0,0111 
 
De te betalen vergoeding wordt berekend op basis van de romplengte in meter van 
het vaartuig (tot 2 cijfers na de komma), het aantal dagen en de snelheid van het 
vaartuig. Voor een vaartuig dat geschikt is om sneller dan 20 km/uur te varen, wordt 
bij de aanvraag 6 meter bijgerekend bij de romplengte. 
 
B.v.: vaartuig 10,00 m, vergunning voor 80 dagen, geen snelvaart, online aankoop: 
10*(1*"dagtarief 1 dag" + 6*"dagtarief 2-7 dagen" + 23*"dagtarief 8-30 dagen" + 
50*"dagtarief 31-90 dagen") = 10,00*(1*1,5000 + 6*0,5 + 23*0,1667 + 50*0,0556)  
= € 111,14 
Voor een vergunning met een looptijd van één jaar bedraagt het tarief € 14,73 (incl. 
BTW) per meter. 
Vanaf wanneer kan ik mijn waterwegenvergunning aanvragen 
en vanaf wanneer is ze verplicht?  
Je kan jouw nieuwe di-
gitale waterwegenver-
gunning nu reeds digi-
taal aanvragen.  
Je kan hierbij zelf de 
begin- en einddatum 
van de vergunning bepalen. 
Vanaf 1 april 2020 zal elk vaartuig, varend of aangemeerd, over een geldende water-
wegenvergunning moeten beschikken. De Vlaamse Waterweg nv zal hierop toezien op 
de waterwegen, in de jachthavens en bij de passage van beweegbare bruggen en 
sluizen. 
Als een vaartuig niet beschikt over de juiste waterwegenvergunning (geen vergunning, 
vervallen vergunning, foutieve lengte, geen snelvaart …) zal een forfaitaire vergoeding 
worden aangerekend ter waarde van tweemaal een waterwegenvergunning van 365 
dagen volgens de romplengte en snelheid van het betreffende vaartuig, met een mini-
mumbedrag van 250 euro, te vermeerderen met de administratieve kosten voor de 
inning van de forfaitaire vergoeding zelf. De forfaitaire vergoeding stelt de eigenaar 
vrij van de aankoop van een waterwegenvergunning voor 365 dagen. 
Hoe aanvragen? 
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Vraag op www.visuris.be jouw waterwegenvergunning digitaal aan. Heb je nog geen 
account heeft, gelieve dan eerst een account aan te maken. 
Indien je verkiest om de aanvraag van jouw waterwegenvergunning aan het loket te 
doen, kan dit binnenkort op de volgende locaties: Plassendalesluis te Oudenburg, 
Nieuwe stuwsluis te Menen, Duffelsluizen en de Sluis Bocholt. 
Op deze locaties kan je betalen met Bancontact, Visa en Mastercard. Let op: de 
tarieven die gelden aan de loketten liggen hoger dan de tarieven die gelden bij een 
online aanvraag (zie hoger in de tabel).  
Let op het is niet toegestaan om vanaf Maastricht  
over de Zuid – Willemsvaart te varen om pas  
dan in Bocholtz een vergunning te kopen.  
Dit dient vooraf te geschieden, alvorens  
het Belgische gedeelte van het kanaal in 
te varen.  
 

 
 

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van de WSV Randwijck, 
gehouden op zondag 6 oktober 2019 om 14.00 uur in het clubgebouw. 

 
Aanwezige bestuursleden:  
Emile Frijns, voorzitter, Jo D’Elfant, secretaris, Jef Raemaekers penningmeester en de bestuurs-
leden Riny Neven, Math Reintjens, John Geelen en Michel Wevers. 
 
Agendapunt 1. Opening. 
De voorzitter heet iedereen welkom en in het bijzonder de nieuwe leden. Hij legt kort de procedure 
van de vergadering uit. Na de vergadering zullen de jubilarissen gehuldigd worden en het 
zomerseizoen gesloten en het winterseizoen geopend worden. 
We hebben binnen het bestuur een turbulent en druk jaar gehad. Om met de deur in huis te vallen 
we hebben veel bekommeringen gehad met de exploitant van het clubgebouw. Ik ga er niet te 
diep op in maar in ieder geval hebben we per 30 oktober 2019 geen exploitant in het clublokaal 
meer.  
We hebben een mooi clublokaal en voor de eerste maal is er een experiment gehouden met 
Social Deal. Hierover zijn best wel opmerkingen over ontvangen. Toch zijn er ook positieve zaken 
uit voortgekomen. Wat kunnen we hiervan leren en wat willen we er mee. Het bestuur is hierover 
aan het nadenken. 
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Op dit moment hebben 2 potentiële kandidaten zich gemeld voor het clublokaal. We gaan met 
deze in gesprek. Indien er behoefte is vanuit de ALV dat er over de exploitatie van het clublokaal 
van afgelopen seizoen nog gesproken moet worden dan doen we dat na 30 oktober 2019.  
 
Een ander punt dat hij aan de orde wil stellen is het navolgende. De leden van het bestuur zijn 
naast deze functie ook lid van de vereniging. Deze willen ook genieten van hun boot, caravan of 
zitten bij de caravan. Zij doen veel moeite en besteden veel tijd aan de vereniging. Zij kunnen het 
echter nooit voor iedereen goed doen. Soms moet er gekozen worden voor een minst slechte 
oplossing. Voor het bestuur is het dan toch lastig als je dan verhalen hoort over het bestuur.  
Het bestuur zijn “oude zakken” het bestuur moet opstappen. Het bestuur duwt ons iets door de 
keel. Dit zijn opmerkingen die beslist niet leuk zijn. Iedereen kan het bestuur direct aanspreken. 
Hiervoor zijn genoeg middelen en mogelijkheden.  
Als leden gevraagd worden waar de schoen wringt krijg je als antwoord, dat en dat is niet goed. 
Is er ook wel eens wat goed? 
De voorzitter memoreert naar de uitgaande brief aan de leden over de caravans. Hij laat een foto 
zien van ons terrein tijdens een van de overstromingen van de Maas. Hier is duidelijk te zien dat 
een groot aantal caravans in het water staat. Daarom geeft Rijkswaterstaat dan ook aan dat de 
caravans mobiel moeten zijn en snel van het terrein verwijderd moeten kunnen worden als er 
hoogwater dreigt. Dat de spullen rond en onder de caravan verwijderd moeten zijn.  
Randwijck is verantwoordelijk voor hetgeen op ons terrein zich afspeelt. Daarom ook de brief aan 
de leden om nogmaals deze waarschuwing nogmaals uit te laten gaan.  

Er bereiken ons ook klachten van leden onderling.  
Klachten over het starten van scooters in de ochtenduren, het frequent oprijden van met auto’s 
van het terrein voor het brengen van kleine zaken zoals bv. boodschappen noem maar op. Hier 
zijn duidelijke afspraken over gemaakt. In voor- en najaar is het toegestaan het terrein op te rijden 
bij het inrichten van de caravans voor het zomerseizoen en in het najaar om de caravans weer 
winterklaar te maken. Maar niet gedurende het seizoen.  
Laten we elkaar helpen. Dat geldt ook voor het gebruik van het weggetje naar de haven. 
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Gelukkig hebben we ook leuke herinneringen aan het voorbije zomerseizoen, zoals het evene-
ment “Preuve op de wei” de opening van “weekend op de vrijdag”, het realiseren van het “nieuwe 
Look”, de pannekoekenmiddag, het pikvogelen, de zonnedoeken boven de zandbakken, de Jules 
Cup, de jeu de boules wedstrijden , de kanotocht, het skiën en de presentatie van het showteam 
bij MWC.  Samen zijn we en vormen we de vereniging.  
Ook de samenwerking met de andere watersportverenigingen gaat beter. Er is een goede klik 
tussen de voorzitters van deze verenigingen. Met name de contacten met de MWC zijn 
aangehaald.  
Naar aanleiding van enkele incidenten tussen skiërs en roeiers zijn duidelijke afspraken gemaakt. 
Op Randwijck worden weer oranje vlaggen geplaatst als er weer geskied wordt en er volgt nog 
een uitnodiging om bij MWC te komen praten en duidelijke afspraken te maken.  
Al met al is veel werk verricht. We worden wel geconfronteerd met steeds minder vrijwilligers, de 
vaste kosten stijgen. Dit heeft ertoe geleid dat we hebben moeten besluiten de contributies te 
indexeren met 1.5%.   
 
Agendapunt 2. Ingekomen stukken en afmeldingen.  
De secretaris geeft aan dat er een aantal afmeldingen zijn ontvangen voor deze vergadering. 
Verder is er een mail ontvangen van de familie Beumer waarin aandacht wordt gevraagd voor 
het los staande sanitaire gebouw. Kan dit worden opgeknapt en rondom voorzien worden van 
aanplant zodat het er weer goed komt uit te zien. Enkele vrijwilligers om het gebouw aan de 
buitenkant te verven hebben zich al aangemeld.  
De secretaris geeft aan dat het verzoek aan de orde komt in een van de volgende 
bestuursvergaderingen waarbij de mogelijkheden en onmogelijkheden van het verzoek worden 
besproken. Hierbij zal rekening gehouden moeten worden met de meerjarenbegroting.  
Aandachtspunt van de secretaris in het kader van de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming. Zoals al eerder aangegeven is vorig jaar de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming in werking getreden. Onze vereniging heeft aan de bepalingen van deze veror-
dening voldaan. Het is echter een continuproces en daarom wordt weer aandacht aan deze 
verordening besteed. Leden die niet willen dat er foto’s of dergelijke in het Randwieckbeukske 
worden gepubliceerd kunnen 
dit kenbaar maken.    
De Verordening heeft als doel 
het beschermen van per-
soonsgegevens. Hij wijst er 
wel op dat de nieuwe leden via 
het aanmeldformulier toe-
stemming hebben gegeven 
voor het plaatsen van foto’s op 
formele publicaties van de 
vereniging.   
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Agendapunt 3. Notulen van de Algemene Leden Vergadering van 7 april 2019. 
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen vastge-steld.      
 
Agendapunt 4. Toelichting stand van zaken diverse com-missies.  
Havencommissie 
John en Math. 
De haven heeft afgelopen zo-mer veel last gehad van de blauwalgen. Het stonk enorm. Hier is 
niets tegen te doen. Om het probleem te be-perken hebben we met een aantal boten de motoren 
laten draaien om zodoende de algen via de veroorzaakte stroom-beweging naar het open water 
te leiden. Dat heeft enig soelaas geboden.  
Gevraagd wordt aan de eigenaren van boten die hun boot al uit het water hebben de landvasten 
te verwijderen. De boten op de jollenhelling mogen deze laten liggen. Op dit moment zijn er 3 
plaatsen vrij in de haven. Ook in de haven worden we gecon-fronteerd met een vermindering van 
vrijwilligers. Leden die hier willen komen helpen zijn welkom.  
 
Groen commissie. 
John 
De bomen die gesnoeid zijn, zijn mooi ontwikkeld. De nieuw aangeplante bomen zijn verder goed 
aangegaan. Hij bedankt Frans Masthoff die de nieuwe bomen regelmatig heeft voorzien van 
water.  
Leden die kuilen of oneffenheden op hun staanplaats willen opvullen kunnen nog altijd schone 
grond halen nabij de ingang gelegen bij de sanitaire voorziening.  
Hij vraagt verder of de ouders van de kinderen die nog altijd speelgoed in de zandbak-ken hebben 
liggen dit te verwijderen. Bij hevige wind ligt dit speelgoed over het terrein verspreid.  
 
Caravan commissie.  
Jo en Ron 
Op dit moment bestaat de caravancommissie uit Ron Boetskens  
en Jo D’Elfant. Jo heeft het werk van Frans overgenomen en  
bedankt Frans voor het vele werk dat hij voor de caravan- 
commissie heeft gedaan.  
Door het bestuur is begin september aan alle bezitters van  
een caravanplaats een brief gestuurd met het verzoek deze 
brief ingevuld en ondertekend te retourneren aan het secreta- 
riaat.  
Het doel van deze brief was de caravan bezitters nogmaals te  
informeren en er van te doordringen dat ze de caravanplaatsen schoon en opgeruimd moeten 
houden, dat de caravan in een goede technische staat moet verkeren zodat deze bij eventuele 
hoge waterstanden meteen van het terrein verwijderd kan worden. 
Dat geldt uiteraard ook voor alle andere spullen zoals kisten.  
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We moeten voorkomen dat RWS gaat zeggen dat alle caravans en toebehoren in de 
wintermaanden van het terrein verwijderd moeten worden omdat ze bij hoogwater een gevaar 
kunnen gaan vormen.  
Als vereniging en als bestuursleden willen wij ons indekken tegen een eventuele aan-
sprakelijkheidsclaim. Daarom dan ook de brief met het verzoek om deze ingevuld te retourneren 
zodat we als vereniging kunnen aantonen dat we er als vereniging en bestuur er alles aan gedaan 
hebben jullie te informeren.  
Tot op heden heeft slecht ongeveer een derde van de caravanbezitters dit formulier gere-
tourneerd. Het verzoek is dan ook aan degene die dat nog niet gedaan hebben dit alsnog te doen. 
Voor de leden is het een kleine moeite om te reageren. Voor de betreffende bestuursleden vergt 
dit vele uren werk om weer herinneringen te gaan sturen. 
De caravancommissie heeft op zondag 15 september 2019 een rondgang gemaakt op het terrein 
en een nulmeting gemaakt van het terrein. Hierbij zijn ook foto’s gemaakt. Op een groot aantal 
plaatsen liggen er nog veel spullen rondom en onder caravans. Dit varieert van kepers, planken, 
hele vloerdelen, buitenkeukens, reservewielen, barbecues enz. Veel spullen die er vermoedelijk 
ook al jaren onder liggen en niet meer gebruikt worden. Ruim deze spullen op, verwijder het van 
het terrein.  
De caravancommissie heeft tot nu toe nog geen contact opgenomen met deze leden omdat het 
winterseizoen nog niet begonnen is en het alsnog mogelijk is dat deze leden hun staanplaats 
opruimen. Met een aantal caravanbezitters is wel via de mail contact opgenomen met het verzoek 
het onkruid rondom hun caravan te snoeien en hun caravanplaats op te ruimen. Eind oktober, 
begin november maakt de caravancommis-sie opnieuw een rondgang om te kijken hoe 
opgeruimd is.  
Wij hopen dat het terrein er dan beter uitziet en dat er gehoor wordt gegeven aan het verzoek om 
op te schonen.  Tenslotte zijn de bestuursleden geen politiemannen die erop moeten toezien dat 
afspraken en regels worden nageleefd. Dit is een verant-woordelijkheid van de bezitters van de 
caravanplaats.  
 
Wachtlijst caravanplaatsen.  
Op dit moment staan er 11 personen op de wachtlijst voor een caravanplaats.  
Deze lijst zal op de site van Randwijck worden geplaatst.  
In april 2020 zullen we weer een bijeenkomst plannen om te bekijken hoeveel caravan-plaatsen 
er vrij zijn gekomen door opzeggingen en wie we een caravanplaats kunnen toedelen. De juiste 
datum zullen we tijdig kenbaar maken.  
 
Ski commissie. 
Marvin  
De ski commissie is “gruuts” op de skiërs en de ouders van deze  
skiërs die in weer en wind zijn blijven skiën. De voorbereidingen  
voor de skieshow van volgend jaar zijn in volle gang. Het is uiterma- 
te fijn dat David Pluijmakers met zijn boot deelneemt aan de ski- 
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commissie. De huidige skiboot gaat niet verkocht worden.  
De boot voldoet aan onze eisen. Bij een nieuwe boot is dat nog maar de vraag. De boot zal wel 
worden opgeknapt. Een nieuwe boot staat wel nog op de begroting.  
Pilotenrooster. 
Toen Bas Hendrikx zijn werkzaamheden voor de skicommissie overdroeg gaf hij aan zorgen te 
hebben over de beschikbaarheid van voldoende piloten. Afgelopen seizoen zijn 43 geplande 
skimomenten. Op 2 momenten was er geenpiloot beschikbaar.  
Sinds 2011 bedroeg de prijs voor een ski-kaart € 17.50. Het onderhoud en dergelijke van de boot 
is echter duurder geworden. Vanaf volgend seizoen dient voor een halve ski-kaart voor jeugdigen 
€ 10,00 betaald te worden, voor een hele € 20,00. Voor volwassen wordt dit voor een halve kaart 
€ 20,00 en voor een hele € 40,00.    
 
Activiteiten commissie. 
Riny 
Op de oproep voor nieuwe leden van de activiteitencommissie heeft niemand zich gemeld. 
Gelukkig heeft een aantal leden zelf actie ondernomen. Riny noemt geen namen om niemand 
hierbij te vergeten.  
Een aantal datums wordt opgesomd waarop activiteiten hebben plaatsgevonden.  
22 april de Paashaas op Randwijck, 6 juli Allo Vacances, 13 juli zonnescherm zandbak, 21 juli 
Samen Preuve op de wei, 23 juli pannekoekenmiddag, 27 juli Kerstmis en Nieuwjaar, 3 augustus 
brandweer op het terrein, 11 augustus Jeu de boules toernooi. Allemaal succes volle activiteiten.  
 
Jubileum comité 
Joep. 
Vorig jaar is het jubileum comité voor de eerste keer bij elkaar gekomen. Het comité bestaat uit 
de navolgende leden: Marie Louise, Danielle, Shirley en Joep.  Als thema voor het jubileum is 
voorgesteld “Samen geneten aon de Maos”.  Shirley zal de communicatie over het jubileum 
verzorgen. Volgend jaar, in het weekend van 4 en 5 juli 2020 vindt het jubileum plaats.  
Het voorlopig programma ziet er als volgt uit: 
Zaterdag 4 juli 2020 open huis voor leden en oud leden en familie, met om 14:00 uur de opening 
van het feestweekend met een vlootshow. We zoeken iemand die de organisatie van deze 
vlootshow op zich wil nemen. Aansluitend de skieshow en om 19:00 uur de start van de receptie 
en huldiging van de jubilarissen van dat jaar en vervolgens de feestavond. 
Zondag 5 juli 2020. Eerst een moment van bezinning en vervolgens een ontbijt, hier wordt nog 
aan gewerkt. Na het ontbijt een spellenmiddag gevolgd met wat muziek en vervolgens afsluiting. 
Er zal nog uitgebreid informatie volgen.  
Joep geeft vervolgens aan dat het comité inkomsten wil genereren voor het jubileum. Hiervoor 
wil het comité onder andere het 21 kaartspel introduceren.  Hiervoor zullen lootjes van € 0,50 
worden verkocht tijdens de pauze.  
Hierna bedankt Joep de aanwezige.  
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Agendapunt 5. Vaststellen conceptbegroting 2020 van de WSV Randwijck. 
De penningmeester neemt het woord en geeft aan dat er op dit moment 630 leden zijn. Hier is hij 
blij mee. Het grotere aantal leden genereert een hoger inkomen aan contributies. Voor 2020 wordt 
dan ook een hoger bedrag aan contributies opgenomen in de begroting. De advertenties in het 
Randwieckbeukske hebben ook wat meer opgeleverd.  
Hij geeft aan dat 80 tot 90% van de inkomsten van de vereniging uitgegeven wordt aan vaste 
exploitatiekosten. Omdat deze kosten stijgen heeft het bestuur moeten besluiten om de 
contributies ook te verhogen. De contributies worden verhoogd met het % van de CBS-
indexering. Dat is nu ongeveer 1.5%. Deze indexering zal nu jaarlijks plaatsvinden. We hebben 
hier noodgedwongen toe moeten besluiten na een groot aantal jaren dat we de contributies 
hebben kunnen bevriezen.  
In de begroting 2020 zijn bedragen opgenomen voor o.a.: 
Bomen op het terrein; watertappunten; een rechtsbijstandsverzekering; onderhoud van het 
clubgebouw (verven, tegels, boiler; airco clubgebouw); stoelen en tafels terras; het opknappen 
van de skiboot; kleding skiteam; vlaggen skiteam; nieuwe pomp zwem-bad; het jubileum comité 
enzovoorts. 
Dit resulteert in een negatief resultaat en we teren dan ook in op ons vermogen. Dit is relatief 
omdat we nog altijd reserveringen doen. Tot op heden hebben we ook nog niet extra afgelost. 
De vraag wordt gesteld of het begrote bedrag voor de airco voldoende is. Dit wordt bevestigd 
door het verantwoordelijke bestuurslid.  
Vervolgens vraagt de penningmeester of er nog vragen zijn naar aanleiding van de voorliggende 
conceptbegroting 2020. Dit is niet het geval. 
Vervolgens wordt gevraagd of de Algemene Ledenvergadering kan instemmen met de voorlig-
gende conceptbegroting 2020 van de vereniging WSV Randwijck. 
De Algemene Leden Vergadering stemt met handopsteking en gaat akkoord met de voorliggende 
begroting 2020 van de vereniging WSV Randwijck. 
 
Agendapunt 6. Vaststellen conceptbegroting van de Stichting  
Exploitatie Gebouwen WSV Randwijck. 
De penningmeester geeft aan dat de kosten van de stichting voor het merendeel zijn verwerkt in 
de begroting van de vereniging WSV Randwijck. Het betreft een redelijk neutrale begroting. Hij 
licht vervolgens het beperkt aantal posten toe. Hij vraagt of er naar aanleiding van deze begroting 
vragen zijn.Deze zijn er niet. Vervolgens wordt gevraagd of de Algemene Ledenvergadering kan 
instemmen met de voorliggende conceptbegroting 2020 van de Stichting Exploitatie gebouwen 
WSV Randwijck. 
De Algemene Leden Vergadering stemt met handopsteking en gaat akkoord met de voorliggende 
begroting 2020 van de Stichting Exploitatie bebouwen WSV Randwijck. 
 
Agendapunt 7. Instellen kiescommissie en aanwijzen leden van de kiescommissie. 
De voorzitter vraagt wie van de aanwezigen zich wil aanmelden als lid van de kiescommissie. De 
dames Marie-José Leenders en Marita Masthoff melden zich aan alsmede de heer Peter Urlings.  
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De voorzitter merkt nog op dat aspirant leden nog niet mogen stemmen.  
Vervolgens schorst hij de vergadering voor een kwartiertje zodat de stembiljetten uitgedeeld 
kunnen worden en weer worden opgehaald.  
 
Agendapunt 8. Eventueel herbenoemen van de aftredende bestuursleden Jef Rae-
maekers, Math Reintjens en John Geelen. 
Na de schorsing en het resultaat van de stemming geeft de voorzitter aan dat Jef Raemaekers, 
Math Reintjens en John Geelen alle drie met overgrote meerderheid weer gekozen zijn als 
bestuursleden. Hij feliciteert hen daarmee en geeft aan niet aan dit resultaat getwijfeld te hebben.   
 
Agendapunt 9. Rondvraag. 
Vraag: Wordt het terras uitgebreid? 
Antwoord: Het wordt wel meegenomen in de meerjarenbegroting, maar hier is nog inhoudelijk 
aandacht aan gegeven. 
Vraag: Kunnen de caravanplaaten die vrijvallen niet bekend gemaakt worden? 
Antwoord: Het is de bedoeling dat dit weer in het voorjaar van 2020 gebeurd.  
Vraag: Ik zie veel gasten, logees en dergelijke op Randwijck. Hij ziet deze wekenlang en hoort 
zelfs van verstekelingen om maar geen dagkaart te hoeven kopen. Hij heeft schoondochter lid 
gemaakt maar hij ziet graag dat voor iedereen hetzelfde geldt.  
Antwoord: Ja, de opmerking is terecht. Na 18.00 uur is er geen controle meer op wie het terrein 
opkomt. Het is de verantwoordelijkheid van het lid zelf. Hij zelf spreekt iemand aan als hij 
vreemden ziet.  Dit kunnen de leden zelf ook doen.  
Vraag: Kan er een watertappunt gemaakt worden op de helling naar het water? 
Antwoord: Het probleem bij de helling naar het water is dat er geen waterleiding ligt. De 
mogelijkheid wort bekeken om er een pomp aan te brengen en water uit de Maas te betrekken. 
Wordt verder aandacht aanbesteed. 
Vraag: Kan er iets aan de ganzen gedaan worden? 
Antwoord: Hier is moeilijk iets aan te doen. 
Vraag: Als er nieuwe aanplant van bomen komt, kunnen er ook enkele om de kraan worden 
geplant? 
Antwoord: De kraan wordt opnieuw geverfd worden zodat deze beter uitziet. Bomen kunnen er 
niet omheen geplant worden omdat er een draaicirkel nog is. 
Vraag: Kan iets aan het volleybalveld gedaan worden het is zeer ongelijk? 
Antwoord: Dit probleem speelt voor het hele terrein. Op dit moment kijken we hoe we dit euvel bij 
het voetbalveld kunnen oplossen.  We proberen er iets aan te doen.  
Vraag: Het hok bij het zwembad vertoont een gat. Kan dit worden hersteld? 
Antwoord: Ja, dit wordt aangepast.  
Vraag: Regelmatig worden kinderen gezien in het zwembad die onder de zwemkleding hun 
onderbroek nog aan hebben. Dit is niet erg hygiënisch. Ook wordt er niet gedoucht voor het 
zwemmen. Kunnen de ouders hier niet beter opletten?    
Antwoord: Dit is een terecht punt. De ouders dienen hier beter op te letten.  
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Vraag: Er zijn opmerkingen gemaakt over het onkruid dat op plaatsen rondom de caravans staan. 
Is het geen idee om iemand te noemen die wel alles goed in orde heeft? 
Antwoord: Dat is positief, maar het zou eigenlijk geen item moeten zijn. De houder van een cara-
vanplaats is hier verplicht toe.  
Verder zijn er geen vragen meer in de rondvraag. 
 
Agendapunt 10. Sluiting. 
De voorzitter geeft aan dat de vergadering tot een eind komt. Hij vond het een fijne vergadering 
en merkt nogmaals op dat het bestuur heel veel werk heeft verricht en dat er nog 2 vacante 
bestuursplaatsen open staan. Denk hierover eens na.  
Vervolgens sluit hij de Algemene Leden Vergadering onder dankzegging aan de leden. 
 
Meerssen 28 oktober 2019. 
J.M. D’Elfant 
Secretaris.  
 
  

Beste leden. 
Op zaterdag 28 maart 2020 komt de caravancommissie op Randwijck om 11.00 uur bij 
elkaar. Tijdens deze bijeenkomst worden de vrijvallende caravanplaatsen beschikbaar 
gesteld aan de leden die op de wachtlijst staan. Vanaf 11.00 uur worden de leden die 
op de wachtlijst staan in volgorde van de wachtlijst, per kwartier, uitgenodigd om naar 
de beschikbare plaatsen te komen kijken. Omstreeks 13.00 uur is de commissie op het 
terrein aanwezig om eventuele vragen van leden over de caravanplaatsen te beant-
woorden. 
Op dit moment zijn de volgende caravanplaatsen beschikbaar: 206, 208, 501, 514, 518, 
522 en 523. 
De leden die op de caravan wachtlijst staan worden per e-mail uitgenodigd om de be-
schikbare plaatsen samen met de caravancommissie te bekijken.    
Verplaatsen caravans op het terrein en rijden met auto’s op het terrein is niet toege-
staan. Het terrein is veel te nat. Wanneer dit weer toegestaan is wordt bekend-
gemaakt.  
Met vriendelijke groet, De caravancommissie.  
 
       
  



www.interieurontwerpers-maastricht.nl 
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Sfeerimpressie 
“Saame Vaare” 

in 2019 

Save the date “Saame Vaare 2020” 
Zondag 17 mei 2020 – 13:00 -16:00 uur in de Haven van WSV Randwijck 

Organisatoren: Esther en Christiaan Schoenmakers 
 

Na een geslaagde eerste editie in 2019 organiseren we op zondagmiddag 17 mei a.s. 
voor de 2de keer het “Saame Vaare” evenement. Tijdens “Saame Vaare” krijgen zowel 
bootbezitters als niet bootbezitters de mogelijkheid om kennis te maken, mee te varen 
of zelf (mee) te varen op de diverse boten van leden van onze vereniging. 
Save the date! 
Nadere informatie over inschrijving volgt! 
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Beste Randwijck leden. 
Zoals al eerder aangegeven heeft Randwijck het initiatief genomen om deel te nemen 
aan Koningsdag op maandag 27 april in onze mooie stad Maastricht.  
Alle zusterverenigingen in Maastricht zijn via het voorzittersoverleg van deze vereni-
gingen benaderd om eveneens deel te nemen aan Koningsdag 2020. Dit initiatief is 
omarmd en heeft geresulteerd in een gezamenlijke aanmelding bij de organisatie van 
Koningsdag.  

Halverwege februari 2020 kregen we officieus bericht dat het Koningshuis het zeer op 
prijs stelde als we ons als gezamenlijke watersportverenigingen wilden presenteren.   
In de tussentijd heeft een aantal afgevaardigden van de verenigingen een programma 
opgesteld. Dit programma is inmiddels besproken met de organisatie. Het definitieve 
programma is nog niet bekend. Wel bekend is dat er boten bij betrokken kunnen wor-
den. Om voldoende boten en dus voldoende representatief te zijn, worden alle boot-
bezitters gevraagd zich aan te melden om mee te doen. Het evenement op de Maas 
zal van ongeveer 10:00 tot 12.00 uur duren. Op de vraag over hoe, wie of wat komen 
we nog terug.  Er zullen ook gezamenlijke briefings worden gehouden.  
De eerste op zondag 29 maart om 11:00 uur in het clubgebouw van Randwijck. Van 
belang is het, om inzicht te krijgen wie van de bootbezitters mee willen doen aan deze 
vlootshow. Vóór 15 april 2020 dient duidelijk te zijn welke boten deelnemen.  
Het bestuur vraagt de bootbezitters op korte termijn aan te geven of zij mee willen 
doen. Jullie kunnen dit doen door een mail aan onze secretaris te sturen: 
secretaris@wsvrandwijck.nl  Van belang is dat u aangeeft: 
 de naam van de boot 
 het registratienr. van de boot 
 naam, adres en woonplaats van de eigenaar/schipper 
 hoeveel personen op de boot aanwezig zullen zijn. 
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Van belang is dat er alleen clubleden meevaren tijdens die dag. De boten die meedoen 
krijgen een speciale vlag zodat herkenbaar is dat de betreffende boot mee doet.  
Boten die geen vlag hebben krijgen geen doorvaart  
tijdens die dag tussen 07:00 en 12:00 uur.  
Het bestuur roept de leden dan ook op in gro- 
te getalen gehoor te geven aan deze oproep 
zodat we ons als vereniging goed kunnen pro- 
fileren. Zie ook eens op de site van Randwijck  
over dit onderwerp. 
Alvast bedankt, Het bestuur. 
 
 

1975 – 2015 

Het Strandbad “Juliana” 1944 

Was gelegen op de plaats waar nu Randwijck ligt. Een uitspanning langs de Maas en 
waarvan het witte gebouw rechts waarschijnlijk de oude botenloods van Randwijck 
was. 
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1-jarig jubileum van Randwijck, in 1946. 

 
Op 1 mei a.s. bestaat onze vereniging 75 jaar. Van de oprichting helaas geen duidelijke 
foto, maar wel bijgaande foto, welke gemaakt werd bij het 1-jarig jubileum in 1946. 
Op deze foto’s helaas geen jubilarissen van dit jaar. 
 
 

Heeft u ook nog oude foto’s of anekdotes van vroeger laat het ons dan weten. 
Scan uw foto(‘s) op 300 dpi, of stuur uw foto(’s) mét omschrijving naar de 
redactie: Bourgogneplein 8a, 6221 CZ, Maastricht. 
Na het scannen krijgt u uw foto(‘s) per ommegaande weer teruggestuurd. 



Empathisch Ervaren Eigenzinnig
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