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Herfstig…
De in Gronsveld geplande ledenvergadering is, gezien de recente
nieuwe coronamaatregels komen te vervallen.
Verder in dit nummer leest u wat er verder in deze gepland is.
Zie daarvoor de rubriek: “van de Bestuurstafel”.
Intussen heeft ná een toch aardige nazomer, toch langzaam de herfst haar intrede
gedaan. De rust keert weer op Randwijck en onze vrijwilligers zijn weer drukdoende
met het terreinonderhoud.
Hangt u in dit najaar- \ winterseizoen nú thuis voor de
televisie, zit u nu het zomerseizoen voorbij is te gamen,
of u gewoonweg te vervelen? Neem dan eens contact
op met onze vrijwilligers, die altijd extra hulp bij diverse
snoei-,terrein, en andere werkzaamheden kunnen gebruiken.
De koffie staat klaar!

Namens de redactie,
Frans Broekhuijsen & Peter Urlings
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Zondag

8 nov.

Oktober 2020

Algemene Ledenvergadering

11:00 - 13:00 uur

Agenda voor de Algemene Leden Vergadering van de WSV Randwijck.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Verslag van de ALV van 19 juli 2020.
Vaststellen conceptbegroting 2021 van de WSV Randwijck .
Vaststellen conceptbegroting 2021 van de Stichting Gebouwen WSV
Randwijck.
Rondvraag.
Sluiting vergadering.

Deze agenda zal ook via de website van de WSV Randwijck worden gepubliceerd.
Het betreft een zeer “uitgeklede” agenda waarbij alleen de zeer dringede
agendapunten aan de orde komen. Wij vragen jullie begrip hiervoor.
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Verslag Trabant Grindgat Race 2020
Op zondag 27 september werd voor de derde keer op Randwijck de Trabant GrindgatRace gevaren. Deze keer verschenen er maar liefst vijftien boten aan de start. Tegen
alle verwachtingen in was het weer en vooral de wind goed. Een week eerder werd
nog windkracht 7 voorspeld, en twee dagen voor de start werd voorspeld dat het windstil zou zijn. Maar, zoals we allen weten is Slivvenier een oud Randwijck lid, en zorgt hij
meestal voor goed weer bij evenementen.

Door de wind was de startprocedure niet optimaal, op enkele boten waren de claxon
en bel blijkbaar niet te horen. Toch ging iedereen ongeveer plusminus tegelijk van
start. Het leverde weer spectaculaire beelden op van vijftien boten onder zeil bijna
gelijktijdig onze haven uit varen. Nadat de schepen op de Maas waren gingen ze voor
de wind richting “Oude Maas”. Hierbij liep de Mr. Twister zo ongelooflijk hard, dat
iedereen het er over eens was dat dit, dit jaar de winnaar zou worden. Toch bleek dit
niet het geval; op de terugweg moesten de boten in noordelijke richting, terwijl de
wind ook uit die richting kwam. Op dit stuk was de boot van onze voorzitter, Emile met
Chantal aan de fok onverslaanbaar. Zij schoten alle boten voorbij en gingen als eerste
over de finish. Vijf en een halve minuut later ging de Spat over de finish, maar door de
hogere handicap van de Spat, 120, voor 112 van de Beluga ging de eerste prijs dit jaar
naar onze vrienden van MWC.
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Helaas voer de Spat zo kort langs de boei van de finish, dat de lijn hiervan in het roer
bleef hangen. De juryleden zagen de boei in eerste instantie een stuk achter de spat
aangaan, om vervolgens zelfstandig zijn weg richting Maastricht te vervolgen. Vanaf
de derde boot die arriveerde hebben we de denkbeeldige lijn van onze clubvlag over
de plaats waar de boei behoorde te liggen als finish gehanteerd.

Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

gevaren tijd
96
90.5
95.5
98.4
92.4
117
105.4
105.2
110.4
112
131.3
126.4
129
142
150

SW
120
112
115
111
103
125
112
108
111.5
107
120
115
113
112
111

gecorrigeerde tijd
80.2
80.8
82.7
88.6
89.7
93.2
94
97.4
99
104.7
109.4
109.9
114
127
135
4

Team / Boot
Spat MWC
Frijns / Beluga RW
Just4Fun MWC
Mr. Twister RW
Quatz MWC
prof. Lupardi MWC
Widukind RW
Un Rêve RW
Mahina MWC
Ligne Rouge RW
Zuijderling RW
Zuko MWC
Iris MWC
Zeeleeuwke MWC
Bleu Note MWC
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De bijzondere opdracht was dit jaar het schrijven en voordragen van een limerick. Deze
opdracht is dit jaar gewonnen door de mannen van “Un Rêve”. Leon, Crétien en John
hadden een prachtige limerick geschreven, welke op een onnavolgbare wijze door
Leon werd voorgedragen. Zij kregen dan ook het luidste applaus, zodat zij met de
Trabant wisseltrofee naar huis gingen.

Er was een man met een boot,
In het begin gaf dat veel gekloot.
Hij zeilde op de Maas,
Maar was die boot niet de baas.
En dan ergerde hij zich halfdood.
Na afloop werd het, ondanks de onderlinge afstand van 1,5 m. op het terras nog een
gezellige middag. Iedereen heeft van de dag genoten en aangegeven volgend jaar
zeker weer te zullen deelnemen.
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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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Winterklaar maken van de caravan
Al jarenlang geven we tips aan onze bootbezitters, hoe ze het schip moeten verzorgen
voor de winter. Nu is dan ook eens de beurt aan onze caravanbezitters.
Om je caravan zo goed mogelijk te beschermen, zijn er een aantal belangrijke zaken
waar je aan moet denken voor het stallen van de caravan. Wij hebben een kleine
checklist voor je gemaakt, zodat je niets vergeet!
Tap de boiler af
Restanten water kunnen schade veroorzaken als ze bevriezen in de winter.
Maak de toiletreservoirs leeg en schoon
Ook hierbij geldt dat als de toiletvloeistof bevriest, dit schade kan veroorzaken. Zorg
dat je de toiletvloeistof opslaat op een plek waar het niet kan bevriezen.
Verwijder de gasfles(sen)
Verzekering-technisch is het beter om geen gasflessen in je caravan te hebben.
Daarnaast wordt het in veel stallingen ook niet toegestaan, omdat het extra gevaar oplevert. Als je de flessen verwijdert, controleer dan ineens de datums op de gasslang en
de gasdrukregelaar. Dit is niet alleen voor de veiligheid, maar met verouderde regelaars en slangen kan bij “ongelukjes”, de verzekering ook erg moeilijk doen.
Zet de ramen op ventilatiestand
Als er niet goed geventileerd wordt, is de kans op condensvorming groot. Condensvorming tast bijvoorbeeld de kussens en gordijnen aan en tevens is de kans op schimmel erg groot. Ventileren is dus erg belangrijk in de periode dat de caravan in de stalling
staat.
Zet de toiletdeur open
Op deze manier ontstaat er minder snel condens op de spiegel. Je zou er ook voor
kunnen kiezen de koelkast en de normale kastjes
iets open te zetten, zodat er
geen muffe geurtjes kunnen
ontstaan.
Draai de pootjes niet uit
Mocht er brand ontstaan in
de stalling, of andere calamiteiten, dan is jouw caravan
eenvoudig te verplaatsen.
Het indraaien van de pootjes kost in zo’n noodgeval te veel tijd.
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Leg geen plastic zeilen over de caravan
Hierdoor wordt de lak dof, en bovendien is de kans op schimmel groter aangezien dat
plastic niet ademt.
Zet de caravan schoon in de stalling
Als je het vuil laat zitten, dan is de kans groot dat het
volgend jaar bijna niet haalbaar is om de caravan schoon
te krijgen. Vuil trekt namelijk in, en met een schone
caravan in de stalling voorkom je dit.
Zorg dat de caravan is verzekerd
Dit is belangrijk voor het geval er onverhoopt schade
Aan andere(n) ontstaat door of aan jouw caravan
in de stalling.
Verzet de caravan af en toe
Als je de mogelijkheid hebt, dan kun je de caravan af en toe iets verzetten, zodat je
geen platte banden krijgt. De banden kunnen iets vervormen als ze maandenlang stilstaan op dezelfde plek. Er bestaan ook opblaasbare kussens voor onder de banden.
Zet de caravan niet op de rem
Door viezigheid en roest kan de rem vast komen te zitten als je de rem gebruikt. Leg
indien nodig blokken voor of achter de wielen.
Zorg voor een goede caravanhoes.
Op deze manier is je caravan voor vuil, water en UV-straling beschermd. Een caravan
kan ook buiten blijven staan met een caravanhoes.

WIJ HEBBEN MOMENTEEL NOG PLAATSEN VRIJ !
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Hoezo crisis?
Een van de grootste superjachten ter wereld, de Sheherazade, ligt hier voor de rede
bij de Turkse plaats Bodrum.
Het splinternieuwe schip, 140 meter lang en gebouwd door Lürssen Yachts in het Duitse Bremen, is begonnen aan haar eerste reis. Wie de eigenaar is, is niet bekend, al
wordt gespeculeerd op iemand uit het Midden-Oosten.

Ook de prijs van het gevaarte is onbekend. Wel is duidelijk dat de eigenaar toch wel
iets te besteden heeft: op het schip is ruimte voor twee helikopters!

Sluit het seizoen eens gezond af. Het is nog niet te laat!
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Hoi,
Wij zijn Jo en Lieke Bex, nieuwe leden vanaf 1 juli 2020.
We wonen vlak bij de WSV en reden vaak langs de WSV en
dachten wel eens "zou dit niets voor ons zijn?"
We hebben nl. een toercaravan en gebruiken hem vaak.
Ieder voorjaar en gedurende de zomervakantie.
Totdat dit jaar de voorjaarsvakantie door Corona niet
door kon gaan. Dus de stoute schoenen aangetrokken en
ons ingeschreven op de wachtlijst en dachten volgend jaar
hopelijk iets te vernemen. Maar even na de inschrijving konden
we al op kennismakingsgesprek komen. Na een rondleiding met Tiny en Ron, stonden
we versteld van het mooie terrein, de accommodaties, het zwembad, het prachtige
verenigingsgebouw aan de Maas, alles tiptop in orde en geregeld en de vriendelijkheid
van de aanwezige leden. Nog steeds hoopten we dat we volgend jaar aan de beurt
zouden zijn.
Tot onze verbazing kregen we tijdens het kennismakingsgesprekje in de bestuurskamer
te horen dat er een plaats vrij was bij de zandbak. Dat overviel ons, maar we zeiden natuurlijk meteen ja. De staanplaats in de weken daarna in orde gemaakt en de caravan
geplaatst.
Wat hebben we deze zomer, ondanks de Corona, al lekker genoten van onze mooie
plaats, het weer, het zwembad, het terras van het “Paviljoen aon de Maos” en vooral
de kennismaking met veel vriendelijke en gezellige leden.
Dank je wel allemaal voor dit warm onthaal als nieuwe leden van jullie vereniging.
We zien alweer uit naar volgend jaar!
Jo en Lieke Bex
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Oktober is traditiegetrouw de maand dat we op Randwijck alles opruimen. De caravan
gaat naar de winterberging of krijgt zijn winterkleedje aan.
De trailerbare boten worden uit het water gehaald, en wat grotere schepen komen op
de wal te staan.
We komen steeds minder naar ons favoriete plekje langs de Maas, en dan kan het wel
eens gebeuren dat we vergeten wat we hier allemaal nog hebben staan en liggen.
Helaas moeten onze vrijwilligers ieder jaar weer achtergelaten spullen opruimen.
Plastic speelgoed dat onder de caravan lag en door herfststormen over het hele terrein
waait, landvasten (of iets wat daarvoor moet doorgaan) blijft achter op de stijgers etc.
etc. Ook deze winter zullen we weer moeten opruimen.
Helaas geldt dat ook voor onze fietsenstalling. Hier staat een bijzondere verzameling
fietsen van internationale herkomst, Gazelle (NL),
NSU (D) en Minerva (B). zijn er vertegenwoordigd.
Er staan prachtige karretjes bij die ongetwijfeld
nog een baasje hebben. Maar er staan ook
een tiental fietsen die, naar de stoflaag te
beoordelen, al heel lang geen buitenlucht
meer gezien hebben. Onze vraag is dan ook:
► Heeft u hier een fiets staan, neem hem van
de winter mee naar huis.
► Kunt u de fiets niet mee naar huis nemen, maar wilt u hem wel graag nog gebruiken,
meldt u dan even.
De fietsen die blijkbaar geen baasje meer hebben, zullen wij meegeven aan de handel
in metalen die over enkele weken bij ons oud ijzer komt ophalen.

Wie het bootje vindt mag het houden
De vinder van het aangespoelde zeilschip in Noordwijk mag de boot hebben omdat
deze niet binnen een jaar is opgehaald. 'Ik denk nog steeds dat er een soort addertje
onder het gras zit, het is heel bijzonder', zegt vinder Jan van der Putten.
Hij en een collega vonden de boot zaterdagochtend 21 september 2019 toen ze het
strand aan het schoonmaken waren. Het verlaten schip lag in de branding bij de Duindamseslag, volledig intact.
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De politie nam de boot in beslag om er onderzoek naar te doen, maar dat leverde niets
op. Niemand meldde zich en de politie heeft verder geen aanknopingspunten.
In eerste instantie werd gezegd dat de boot in de verkoop zou gaan via de dienst
Domeinen Roerende Zaken, een overheidsdienst die in beslag genomen goederen in
bewaring heeft en verkoopt, maar dat bleek toch niet het geval. De boot is in juridische
termen een 'gevonden voorwerp' en dat betekent dat de gemeente de afhandeling
regelt.

Jan kreeg al snel allemaal berichtjes van mensen. 'Ze vertelden me dat de vinder het
voorwerp mag houden als de eigenaar zich niet meldt.' Hij pleegde wat telefoontjes en
kreeg te horen dat hij de boot inderdaad mag houden, mits hij invoerrechten en btw
betaalt. 'Ik ga hem volgende week ophalen bij de waterpolitie in Amsterdam', zegt een
blije Jan.
De boot moet nog wel getaxeerd worden en de vinder moet invoerrechten en btw
betalen. Ook is de boot licht beschadigd. Er is iets met het roertje en een motor wil
niet starten.
De redactie wenst de vinder een behouden vaart.
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Jubilarissen
Normaal gesproken is de najaarsvergadering ook de vergadering waarin we onze
jubilarissen in het zonnetje zetten. Wegens de coronamaatregelen zien we ons
genoodzaakt deze huldiging uit te stellen tot een nader tijdstip. Dit betreuren wij
uiteraard ten zeerste, maar wij willen aan onze jubilarissen die aandacht besteden die
ze verdienen. Met de huidige coronamaatregelen is dat jammer genoeg niet mogelijk.
Caravancommissie
Het winterseizoen staat voor de deur en Randwijck oogt weer grotendeels verlaten.
Het is ook weer tijd om alles op te ruimen in afwachting van het seizoen 2021. Hopelijk
kunnen we dan zeggen dat de corona perikelen zijn overwonnen.
Ruim uw caravanplaats op. Laat niets liggen rondom of onder de caravan. Nog steeds
liggen hier veel spullen. Verwijder deze spullen, voorkom dat we moeilijkheden met
Rijkswaterstaat gaan krijgen.
In het vorig Randwijckbeukske is aandacht gevraagd voor de grote vaste zonneparasols
die her en der bij de caravans staan. Deze mogen alleen, opengeklapt, binnen de 10:10
meter toegewezen caravanplaats staan. Controleer of uw parasol hieraan voldoet.
Voldoet hij hier niet aan dan verwijder de voet en herplaats deze binnen de
aangegeven grens.
Coronamaatregelen
Door het kabinet is besloten dat er buiten maximaal 4 personen bij elkaar mogen
komen tenzij het een huishouden betreft. Voor de thuissituatie geldt een maximum
van 3 bezoekers.
Deze situatie geldt dus ook voor het terrein van onze vereniging.
Wij verzoeken jullie deze maatregelen te respecteren.We zijn gestart !

In de vorige editie hebben wij u al laten weten dat we op Randwijck gaan RC zeilen.
Om wedstrijden mogelijk te maken hebben we gekozen voor het volgende type boot:
De Dragon Flite 95.
Op woensdag 30 september zouden we naar Roer & Maas gaan om kennis te maken
met dit type boot. Om vijf uur aangekomen, bleek er sprake van een misverstand.
Werd ons in eerste instantie verteld dat er van zes uur tot zonsondergang gevaren
zou worden, bleek dit veranderd te zijn naar de middaguren. Jammer maar helaas.
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Dan toch maar even op het terras overleggen wat we gaan doen. Het besluit was snel
genomen; we hebben er zin in en gaan van start!
Emile is toen gelijk op internet naar leveranciers gaan zoeken, en door het
hele land contacten gaan leggen. Maar zoals zo vaak blijkt de beste oplossing kort bij huis te liggen. Shamrock in Maastricht had de beste aanbieding, en bij afname van meerder boten kregen we nog een leuke
korting.
Inmiddels is Emile de eerste drie boten gaan ophalen, en staan
deze bij ons in de kamers. Emile is al gestart met de bouw, en ik
moet nog beginnen. Wel al even uit de doos gehaald om de
onderdelen te bewonderen, maar dan nog maar even terug in de doos,
omdat er eerst nog andere klusjes geklaard moeten worden.
Wel al even het zeilnummer aangevraagd, want die hebben we straks nodig.
We hopen echter al in november de eerste rondjes op de Pietersplas te kunnen varen.
Heeft u interesse; neem dan even contact op met Peter, Emile of Harrie. Hoe meer
boten, hoe meer vreugd! In de winter heerlijk wedstrijdjes varen, en daarna een warme kom soep.
Wilt u thuis eerst eens kijken wat RC zeilen precies is, kijk dan eens op:
https://www.youtube.com/watch?v=CDyKM54kbB4
Hopelijk kunnen we meer mensen overtuigen om mee te doen.
Op onze site zullen we kenbaar maken wanneer er gezeild zal worden.
Tot ziens op Randwijck.

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van de WSV Randwijck, gehouden op
zondag 19 juli 2020 om 11.00 uur in het clubgebouw. Het betreft een aangepaste ALV
in verband met de coronamaatregelen.
Aanwezige bestuursleden:
Emile Frijns, voorzitter; Jo D’Elfant, secretaris; Jef Raemaekers, penningmeester en de
bestuursleden Riny Neven, John Geelen en Michel Wevers.
Agendapunt 1 . Opening
De voorzitter heet iedereen welkom en in het speciaal de nieuwe leden van onze vereniging. Hij vraagt of iedereen de presentielijst heeft getekend. Vervolgens geeft hij
aan even een moment van stilte in acht te nemen om ons overleden lid Frans Sondeijker te herdenken. Na het moment van herdenken licht de voorzitter de gang van
zaken in verband met de coronamaatregelen tijdens de vergadering toe.
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Kopij voor 't Randwieckbeukske

Het aanleveren van kopij, foto's e.d. voor het eerstvolgend
Randwieckbeukske kan tot:
Mrt.
Apr.
Mei
Juni
Juli

woensdag 11 maart 2020
woensdag 15 april 2020
woensdag 13 mei 2020
woensdag 10 juni 2020
woensdag 15 juli 2020

Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
Dec.

woensdag 12 augustus 2020
woensdag 9 september 2020
woensdag 14 oktober 2020
woensdag 11 november 2020
woensdag 9 december 2020

Foto's en afbeeldingen

Let op! Foto's en a eeldingen dienen op ware groo e, en met een
minimale resolu e van 300 dpi te worden aangeleverd.
Dit mogen jpg-, f-, of png-bestanden zijn.
Maakt u foto's met uw mobiel- of smar oon,
stel dan al jd vooraf de hoogst mogelijk resolu e in. (minimaal 3 Mp)
Stuur uw kopij, foto's en adverten es voor het Randwieckbeukske,
én uw nieuws voor plaatsing op onze website naar de redac e:
redac e@wsvrandwijck.nl
0638 945754
Bourgogneplein 8a | 6221 CZ Maastricht

Ledenadministratie

Voor informa e m.b.t. de ledenadministra e,
en vragen over uw contribu enota,
kunt u terecht op het e-mailadres:
info@wsvrandwijck.nl
0642 633 948 (ná 18:00 u.)

Jubileumcomité 2020
jubileum75jaar@gmail.com

Redactie

Frans Broekhuijsen en Peter Urlings
Layout: Frans Broekhuijsen
foto omslag: Schilderij Clublokaal 1951 door E. Kerckhoﬀs
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De agenda voor de vergadering van vanmiddag
Een speciaal jaar moest het worden 2020. Ons 75-jarig jubileum!
De jubileumcommissie was al vanaf vorig jaar bezig met de voorbereiding van wat een
super feest had moeten worden. Nieuwe enthousiaste exploitanten in ons clubhuis,
die wij natuurlijk ook al hadden voorbereid op ons jubileumfeest. Maar hoe anders zou
het lopen.
Na de carnaval werd opeens heel duidelijk dat er een virus onze kant op kwam en waar
wij allemaal mee te maken zouden krijgen. Nadat ons kabinet een intelligente lockdown had afgekondigd waren we opeens beperkt in onze vrijheid en mogelijkheden.
Een surrealistisch beeld en gevoel. Iets wat we nog niet kenden. Lege straten, van huis
uit werken, winkels moesten sluiten. Vergaderen via internet, persconferenties volgen,
noodverordeningen doorspitten, overleg met de veiligheidsregio en de veiligheidsadviseur van de gemeente. Opeens een nieuwe werkelijkheid die het bestuur met een
hoop vraagtekens opzadelde.
Een periode waarin ik twee zaken heb moeten roepen waar ik van nature problemen
met heb: “Blijf thuis, kom niet naar Randwijck, en wij zijn een haven met een camping!”
Dit laatste was nodig om ervoor te zorgen dat wij in ieder geval naar Randwijck mochten komen, om even te ontspannen, of gewoon even lekker buiten te kunnen zijn. Als
watersportvereniging hadden wij immers de poort moeten sluiten!!!
Ook werd al snel duidelijk dat we alle geplande activiteiten, waaronder ons jubileumfeest moesten annuleren. Een moeilijke beslissing die we in goed overleg met de jubileumcommissie hebben genomen, en wat achteraf ook de juiste beslissing was.
Via FB en de site hebben we jullie op de hoogte proberen te houden van de ontwikkelingen, de versoepelingen en wat we wel en niet mochten.
Ook werd er een corona-werkgroep opgestart waarin de mogelijkheden die we hebben zijn besproken en naar praktische invullingen werd gezocht. In deze commissie
namen 12 leden zitting.
De resultaten hiervan kun je overal terugzien op Randwijck, de triage-borden bij de
poort, de stickers en belijning in het clublokaal, toiletten en douches, de armbandjes
en desinfectiemiddelen.
Ook nu gelden er nog maatregelen en moeten we ons aan maatregelen houden. De
lijnen, borden, armbandjes hebben we niet voor niets. Het is wel de bedoeling dat we
hier gebruik van maken en naleven. Ook kan er alleen gezwommen worden als er iemand toezicht houdt en moet 1,5 m. afstand gehouden worden. En dat geld overal, we
moeten nog steeds 1,5 m. afstand houden van elkaar, en er mogen op het terras en in
de kantine alleen samenwonenden samen aan één tafel zitten!
Helaas zien we toch steeds meer dat mensen zich hier niet aan houden of toch samen
aan een tafeltje gaan zitten! Dit mag dus niet! Daar mag je wat van vinden maar het
zijn de regels die ons allen worden opgelegd. We verwachten dan ook nog steeds een
controle van de gemeente. We weten niet of deze komt of/en wanneer deze komt.
Maar weet dat de boetes hoog zijn, € 390,00 p.p. en € 4.000,00 voor de vereniging of
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de exploitant en waarschijnlijk sluiting! Wij gaan niet als politiemannen en vrouwen
rondlopen en controleren. Dit is ieders eigen verantwoordelijkheid! Mocht het echter
zover komen dat de vereniging een boete krijgt opgelegd, wij deze zullen verhalen op
de veroorzakende leden!!
Vanaf 1 juli mogen er ook weer bezoekers mee naar Randwijck komen. Deze moeten
echter vooraf aangemeld worden via een app.: WSV.tijdslot.app, de link is te vinden
op FB en de site. Of je hier gebruik van kan maken hangt af of bij de administratie een
mailadres bekend was of is.
Ondanks alles is er dit voorjaar toch weer een sprankje hoop. Een aantal maatregelen
is versoepeld.
Enkele huishoudelijke mededelingen:
Parasols en kisten bij de caravans, hier zijn duidelijk afspraken over gemaakt waar deze
mogen staan. Enkele parasols staan buiten de caravanplaats. Deze moeten verplaatst
worden binnen de caravanplaats.
Opruimen onder de caravans. Het ziet er al een stuk beter uit maar we zijn er nog niet.
Houdt ook de gasslangen, en reduceerventielen in de gaten. Deze moeten periodiek
vervangen worden.
We zijn aan het kijken of het mogelijk is een controle-ronde te lopen met de brandweer. Ook zien we op enkele plaatsen gasflessen los staan, deze dienen in de gasbun
te staan!
Zoals jullie weten bestaan er vacatures binnen het bestuur. Ron Jansen heeft zich aangemeld om met het bestuur mee te gaan draaien om te zien of dit hem bevalt.
Wij zijn blij dat we inmiddels weer van “ut sjoenste stökske langs de Maos” mogen
genieten, ook al zijn er beperkingen.
Ook zijn er een hoop activiteiten georganiseerd voor de jeugd.
Vorige week was de opening, met kampvuur en kamperen, harstikke sjiek.
Gisteravond was er levend stratego, ook weer een super geslaagd evenement.
Vanmiddag een 6-kamp, woensdag een pubquiz en volgende week workshop Graffity,
waarbij de binnenkant van ‘t Look van hippe kleuren wordt voorzien. Opgeven kan
vandaag nog.
Helaas hebben wij, door de beperkingen, moeten besluiten om op dit moment nog
geen evenementen voor volwassenen te organiseren. Laten we ons met zijn allen aan
de regels houden en een beetje op elkaar letten
Agendapunt 2. Ingekomen brieven en mededelingen.
Voor dit agendapunt geeft hij Jo D’Elfant, de secretaris, het woord. Deze geeft aan dat
van de familie Houben een verzoek is ontvangen om langs de trailerhelling in de haven
een loopsteiger aan te brengen zodat het te water laten en uit het water halen van
boten gemakkelijker kan gebeuren. Tijdens de rondvraag zal hierop teruggekomen
worden.
De secretaris geeft ook aan dat er enkele afmeldingen zijn ontvangen voor de ALV.
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Agendapunt 3. Verslag van de ALV van zondag 6 oktober 2019.
Het verslag wordt paginagewijs aan de orde gesteld.
Naar aanleiding van het verslag:
De vraag wordt gesteld hoe de stand van zaken is ten aanzien van het opknappen van
de toiletunit. De voorzitter antwoordt dat het verven van de toiletunit actueel is. De
kleurenwaaier is afgeleverd en zodra de kleur is bepaald kan de verf besteld worden
en kan met het opknappen begonnen worden.
Ten aanzien van het verslag worden geen opmerkingen gemaakt.
Het verslag wordt vervolgens zonder op- en aanmerkingen vastgesteld.
Agendapunt 4. Concept rekening 2019 van de WSV Randwijck.
Door de penningmeester wordt een presentatie gegeven van de cijfers. Hij geeft daarbij ruime toelichting op de cijfers. De inkomsten zijn hoger dan geraamd omdat het
aantal leden is toegenomen. Op dit moment hebben we 615 leden en zijn we een
groeiende vereniging. Ook de inkomsten van de advertenties zijn toegenomen.
Doordat wij BTW-plichtig zijn hebben wij reeds betaalde BTW terug ontvangen van de
belastingen. De BTW die we betaald hebben voor het verbouwen van de douches en
toiletten hebben we zo terug kunnen vorderen.
Daartegenover staat dat de Algemene kosten 2 maal hoger zijn uitgevallen dan geraamd. Een groot gedeelte hiervan komt voor rekening van de problemen met de
vorige exploitant. Bijvoorbeeld de advocaatkosten. Ook de gemeentelijke belastingen
zijn gestegen en zijn hoger uitgevallen.
De inkomsten van de ski-commissie zijn hoger uitgevallen. Er hebben meer skiërs
deelgenomen aan de activiteiten van de ski-commissie.
Door de groencommissie zijn wel bedragen geraamd voor het terrein, maar er zijn
meer uitgaven geweest dan begroot. De kosten voor het snoeien van de bomen zijn
behoorlijk hoger uitgevallen dan geraamd.
Door de groencommissie is een aantal zaken niet uitgevoerd. Deze worden in een later
stadium alsnog uitgevoerd. Verder heeft de commissie kosten bespaard door onderhoud aan de tractor en de Izeki in eigen beheer uit te voeren. Groot onderhoud aan
deze machines kan nu worden doorgeschoven. Kosten zijn er ook gemaakt bij het realiseren van het “Nieuwe” ’t Look.
Verder is fors geïnvesteerd in de botenkraan en de toiletten. Dit zijn dan posten die op
de balans staan. De rentekosten bestaan uit de hypotheekaflossing en de rente. De
rentekosten vormen een post op de winst- en verliesrekening terwijl de aflossing een
balanspost vormt.
Eind 2019 hadden wij een bedrag in kas, ondanks de investeringen die gedaan zijn, dat
hoger was dan afgesproken met de ALV.
De toiletten worden in 30 jaren afgeschreven en de kraan in 10 jaren. Voor de aflossing
van de restwaarde van de hypotheek staat nog een looptijd van 20 jaren.
Concluderend kunnen we stellen dat we een financieel gezonde vereniging zijn.
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De vraag wordt gesteld waarom de BTW-aftrek alleen op de vereniging plaats vindt en
niet op de Stichting Gebouwen. De penningmeester geeft aan dat op de stichting gebouwen slechts enkele kleine posten geboekt worden waardoor een verrekening van
de BTW weinig zinvol is.
Voor de rest worden er geen vragen gesteld over de rekening 2019 van de Vereniging
WSV Randwijck.
Agendapunt 5. Concept rekening 2019 van de Stichting Exploitatie Gebouwen.
Op de rekening van de Stichting gebouwen WSV Randwijck staan slechts enkele posten
geboekt zoals die van de WML, Volta, porti, telefoon en televisie. Ook worden de
bankkosten hierop verantwoord.
De penningmeester vraagt of er vragen en opmerkingen zijn ten aanzien van het
gepresenteerde. Deze blijven uit.
De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn presentatie.
Agendapunt 6. Bevindingen kascontrolecommissie over de rekeningen 2019 van de
WSV en Stichting.
De penningmeester leest de verklaring voor van de kascontrolecommissie, bestaande
uit Jolande Urlings en Nöel Dassen. De kascontrolecommissie verzoekt de vergadering
om de penningmeester décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over
het boekjaar 2019.
Na het voorlezen van deze verklaring vraagt de voorzitter aan de ALV of deze bij
handopsteking kan instemmen aan het verlenen van décharge aan de penningmeester
en de overige leden van het bestuur.
De ALV verleent bij handopsteking de penningmeester en de overige leden van het
bestuur décharge voor het gevoerde financiële beleid.
Agendapunt 7. Benoemen nieuwe leden kascontrolecommissie 2020.
De voorzitter vraagt of er personen zijn die zich willen aanmelden als lid van de
kascontrolecommissie 2020. Hij geeft aan dat het gebruik is dat een lid van de kascommissie voor2 termijnen lid is van deze commissie. Noël is dit nu voor het tweede jaar
geweest en dient nu af te treden. Jolande is dit jaar voor de eerste keer lid geweest en
kan dus aanblijven.
Dhr. Ruud Beumer meldt zich aan als toekomstig lid en dhr. Frans Masthoff meldt zich
aan als reservelid.
De kascontrolecommissie 2020 zal bestaan uit Jolande Urlings en Ruud Beumer.
Agendapunt 8. Rondvraag.
De voorzitter geeft aan dat er weer veel projecten zijn gedraaid. Het bestuur en de
vrijwilligers proberen hierbij altijd kwaliteit te leveren en goede materialen hierbij te
gebruiken.
Vraag: Wanneer wordt de sanitaire unit van buiten opgeknapt en of van binnen ook
nog een kwaliteitsverbetering plaatsvindt.
Antwoord: De werkzaamheden van buiten kunnen op korte termijn starten, de kleurenwaaier is aangereikt. Het interieur van de sanitaire unit wordt nog niet aangepakt.
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Vraag: Kan er niet meer controle uitgevoerd worden op de poetsploeg? Het sanitair is
niet voldoende schoon.
Antwoord: Maak op- of aanmerkingen dan kan hiernaar gekeken worden. Verder
wordt opgemerkt dat hier al contact over is geweest met het poetsbedrijf en dat het
al verbeterd moet zijn.
Vraag: Overdag moeten bezoekers van Randwijck een dagkaart kopen. Moet dat nu
na 18.00 uur ook?
Antwoord: Overdag dienen de bezoekers een dagkaart te kopen. Na 18.00 uur is dat
niet nodig. Wordt wel gebruik gemaakt van bv het zwembad of andere accommodaties
van Randwijck dan dient alsnog een dagkaart gekocht te worden. De gasten na 18.00
uur dienen zich wel aan te melden via de app.
Opmerking: Op facebook is een artikel verschenen waarin melding werd gemaakt dat
de pomp van het riool kapot was. Dat is gekomen door spullen die in de toiletten zijn
gegooid. Vroeger hebben bordjes opgehangen met het verzoek niets in de toiletten te
gooien. Is het mogelijk deze weer aan te brengen?
Antwoord: De vraag is terecht. Gooi a.u.b. geen hygiënische verbanden en andere
spullen in de toiletten. Dit soort spullen kunnen schade veroorzaken aan de pompen.
Het herstellen van de schade is kostbaar. De eerste schade was een van € 500,-. De
vervolgschade een van €2.000,-. Dit zijn aanzienlijke bedragen. Nieuwe pompen kosten enkele duizenden euro.
Verder zijn er geen vragen meer voor de rondvraag.
Agendapunt 9. Sluiting Algemene Leden Vergadering
Alvorens de voorzitter de vergadering sluit merkt hij op dat de eerstvolgende vergadering gepland staat in het najaar van 2020. In deze vergadering komt o.a. aan de orde
de vraag of Michel Wevers zich herkiesbaar stelt als bestuurslid. Op grond van de statuten zou Michel in oktober als bestuurslid moeten worden herkozen, of af te treden als
bestuurslid.
Nu we totaal niet kunnen inschatten welke maatregelen er in het kader van het coronavirus van kracht zijn, of gaan gelden, vraagt de voorzitter de ALV of deze er mee kan
instemmen dat Michel Wevers als bestuurslid aanblijft tot dat er in een van de
volgende ALV de herbenoeming van Michel Wevers aan de orde kan komen. Dit zal
waarschijnlijk later zijn dan het normale tijdstip in oktober.
De ALV gaat hier bij handopsteking mee akkoord.
De voorzitter wijst vervolgens erop dat de begrotingen van de diverse commissies
uiterlijk begin september 2020 bij de penningmeester moeten zijn ingediend.
Vervolgens sluit de voorzitter onder dankzegging aan de aanwezig de vergadering en
wenst iedereen een fijne vakantie en verzoekt iedereen zich aan de regels te houden.
Meerssen, 21 september 2020, De secretaris
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Nog niet zo héél lang geleden, maar wie herinnert zich nog dat bijzondere moment
op 23 juni 2006, toen na al die maanden graafwerk eindelijk de eerst paal voor onze
nieuwe haven werd geslagen. Gelukkig was de redactie er destijds bij, om dit bijzonder moment vast te leggen.

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