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Voorwoord
Beste clublid,
De winter is voorbij! Het is alweer hoog tijd om ons winterzeil van

Te noteren


de boot te verwijderen, de emmer, schuurborstel en spons boven
te halen en de boot een lentebeurt te geven. Jullie zullen al gemerkt
hebben dat het bestuur de voorzet gegeven heeft door het
opkuisen van de steigers.
Denk ook aan het aanbrengen van jullie waterwegenvignet. Ook
wie niet vaart, wat niet de bedoeling kan zijn, dient een
waterwegenvignet te kleven. Vermijd een boete!!
Er staan voor de komende periode heel wat activiteiten gepland.
Met de opening van het vaarseizoen in het verschiet, dit jaar vanaf
29 april, starten wij met een infovergadering voor al onze leden.
Lees hierover meer verder in deze nieuwsbrief.
De havenfeesten van Leuven worden dan weer de topactiviteit
van het jaar. Bij goed weer verwachten wij, net zoals vorig jaar een
drukte van jewelste op de kades rondom onze vaartkom. De
rommelmarkt wordt alvast een succes gezien de veeltallige
aanvragen voor een standplaats.
Wie zijn praktische kennis over en op zijn eigen boot nog wil
aanscherpen, kan terecht op onze technische dag. Specialisten ter
zake willen u begeleiden in technische weetjes, vaarknepen,
knopen leggen ed.
Haal jullie stapschoenen uit de kast en ga mee voor een fikse
wandeling in onze mooie Dijlestreek.
Het bestuur wenst jullie alvast een prettig vaarseizoen!!
Bernard Decraemere
Voorzitter VVW Leuven

22 april 2018 om 17 uur:
infovergadering leden VVW
Leuven in ons havenhuis
29 april 2018:
Havenfeesten VVW Leuven
7 – 12 mei:
Toervaart reünie in Lokeren
27 mei:
Technische dag: vragen over je
eigen boot, varen en aanmeren
met je eigen boot.
Inschrijven verplicht, stuur een
mail naar info@vvwleuven.be .
10 juni:
Wandeling in de Dijlestreek.
Wij zien jullie graag komen !!!
Vergeet niet jullie VVWlidkaart , je VVW-Toervaren
gids 2018 en je kaart met de
ankerhavens op te halen in het
havenkantoor !!!!!

Toervaart 2018 Lokeren
De toervaartreünie is één van de eerste stimulansen om de
thuishaven te verlaten voor meerdere dagen en andere
en/of bekende gezichten op te zoeken. Dit wordt de 38ste
toervaart reünie.
VVW Leuven zal vertegenwoordigd zijn door 7 leden waarvan 6 boten uit onze haven
zullen vertrekken naar de toervaartreünie. Dit is dus een uitstekende gelegenheid om je
eigen grenzen te verleggen en kennis op te doen door ook met je eigen boot mee te varen
en gebruik te maken van de ervaring van andere clubleden.
Geïnteresseerd? Schrijf zeker in, je moet er bij zijn. Ben je alleen? Geen probleem! Iedereen
leert iedereen kennen! Nog niet ingeschreven? Het kan nog tot 24 april 2018,
inschrijvingsformulier te vinden op http://vvw.be/inschrijvingsformulier-toervaart-2018/
Geef ook een seintje aan onze toervaartafgevaardigde André Dehuysser.
Hieronder alvast een overzicht van de deelnemende boten vanuit Leuven.

Wie niet met de boot wil komen maar toch wil deelnemen aan een activiteit is steeds
welkom in Lokeren.
Tip: Er zijn nu al meerdere leden ingeschreven voor het diner op vrijdag 11 mei 2018.

Wist je ?
VVW verlegt zijn grenzen met het ankerproject!
Bespaar op je liggelden tijdens je vaartochten in België, Nederland en Frankrijk.
Wat is het ankerproject?
Het ankerproject is een stimulans om meer te varen tussen 1 april en 15 oktober.
De havens die aan het ankerproject meedoen, geven allen 1 of 2 nachten aan halve prijs.
Wie kan er van genieten?
Je kan genieten van het ankerproject mits je aan de volgende voorwaarden voldoet:
 Je vaart met een VVW-wimpel in de mast
 Je overnacht in een van de ankerhavens. Te vinden op www.vvw.be .
 Je toont je VVW-lidkaart met de naam van de eigenaar en de naam van de boot.

Botenbijstand Vlaanderen
On-line inschrijven voor Botenbijstand Vlaanderen kan vanaf nu ! Zie WWW.VVW.BE

Pech met je boot? Botenbijstand Vlaanderen
helpt je uit de nood.
Hoe vaak komt het niet voor, je maakt plannen voor een mooie boottrip, maar je moet vroegtijdig stoppen
door pech. Hier komt nu een eind aan.
Sinds 1 januari 2018 helpt Botenbijstand Vlaanderen pleziervaarders die in panne staan met hun boot.
Voor slechts € 25 geniet u als lid van VVW of WSV tot het einde van het kalenderjaar, waarin u aansluit,
van een dekking in België. Zo kunt u 24h/7, 365 dagen per jaar rekenen op onze dienstverlening.

Voorbije activiteiten
-

Op 4 maart met de bus naar de Brug van Vroenhoven. Dit was een eerste uitstap in clubverband en
voor herhaling vatbaar. Er waren een 18-tal gegadigden en zoals steeds hadden de afwezigen nog
maar eens ongelijk! Het werd een leuke dag met een interessante uiteenzetting in het museum onder
leiding van een ervaren gids.

-

Op 14 maart heeft de Algemene Vergadering van de vzw VVW Leuven plaats gehad, een verslag
hierover is terug te vinden in ons havenhuis.

-

Op 9 april werden alles steigers gereinigd door een gespecialiseerd bedrijf.

Kort nieuws uit het bestuur.
-

Na algemene goedkeuring van de aanwezige Eigenlijke Leden tijdens de Algemene Vergadering van
14 april 2018 werden de volgende beslissingen genomen:

-

o

Patrick De Boeck is benoemd tot bestuurder van de VVW Leuven vzw

o

Hugo Van Crieckinge is benoemd tot medevoorzitter van VVW Leuven vzw

o

Bernard Decraemere is benoemd tot voorzitter van VVW Leuven vzw

De bouw van ons havenhuis verloopt volgens de planning, de stad Leuven, die mee instaat voor de
inrichting van het havenhuis, denkt ons dit te kunnen opleveren in september 2019.
Meer nieuws op de infovergadering van april 2018.
Noteer alvast dat de deuren van ons huidig havenhuis definitief gesloten zullen worden op 28 mei
2018. Onze nieuwe ‘tijdelijke’ stek is op vandaag nog niet gekend.

-

De concessiebesprekingen voor de uitbating van de jachthaven zijn nog steeds lopende. Uw club doet
er alles aan om de onvermijdelijke opslag tot een minimum te beperken.

-

Met de infovergadering zullen wij jullie al een eerste keer laten kennis maken met de nieuwe
aankomende wetgevingen.

-

Uw volgende nieuwsbrief komt rond 30 juni 2018

Een propere boot, een nieuwe vlag,
Klaar voor de grote vaardag!!

Wimpels te verkrijgen in ons havenkantoor!
Promo prijs per set: 20€

