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Januari 2019

VU: B. Decraemere

Voorwoord
Beste clublid,
2018 zullen we ons herinneren als het jaar waarin het heeft
gezomerd van begin mei tot half november. Wat een weelde was
dat voor ons, schippers!
Wij kunnen alleen maar hopen dat jullie boot jullie gebracht

Te noteren

6 januari 2019:
Geen babbelnamiddag
13 januari 2019:

heeft naar mooie oorden op en rondom het water, dat de

Nieuwjaarsreceptie “in den Tube”.

motoren van jullie boot uren gedraaid hebben zonder pech. Dat

Welkom van 17 uur.

jullie genoten hebben van het uitzonderlijke klimaat dat ons te
beurt is gevallen.
Nu is de tijd van de ‘kadootjes’ aangebroken, 2019 staat voor de
deur. We wensen elkaar het allerbeste voor het komende jaar en
zoals gebruikelijk zullen we het hebben over een goede
gezondheid en veel geluk. We zullen voor onszelf weer een
aantal goede voornemens bepalen in de hoop deze te kunnen
waarmaken in 2019.
VVW Leuven wil jullie alvast helpen met het opmaken van jullie

3 februari 2019:
Pannenkoeken - babbelnamiddag “in
den Tube”.

7 februari 2019:
Start voorjaarscursus stuurbrevet
9-11 & 15-17 februari 2019:
Belgian Boat Show te Gent.

to-do-list.

26 februari 2019:

Tip 1: Neem nu je agenda en leg je vaarvakantie 2019 vast.

Voorjaarscursus marifoon

Tip 2: Ga mee op VVW Toervaartreünie, van 27 mei tot 01 juni,

17 maart 2019:

naar Bocholt. Dit is een unieke kans voor beginnende schippers

Infovergadering & bedanking

om ervaring op te doen door gebruik te maken van de kennis

medewerkers havenfeesten 2018

en vaartips van de ouwe rotten in het vak.

28 april:

Tip 3: Vaar minstens 3 maal per jaar de haven uit. Hiermee kan

Instructievergadering medewerkers

je de wens van VVW Leuven om een actieve jachthaven en -club

havenfeesten

te zijn, waar maken.
Veel leesplezier,
Bernard Decraemere
Voorzitter VVW Leuven vzw

U komt toch ook !!!

Nieuws uit uw club

Nieuwjaarsreceptie op 13 januari 2019:
Naar jaarlijkse traditie zetten we het nieuwe jaar in, voor alle leden van de
club, met een gratis receptie en hapjes. Tijdens deze gelegenheid zullen we
jullie een totaal overzicht geven van wat er gepland staat aan activiteiten in
2019. Leden die niet op het eindejaardiner waren, kunnen hun Vaar-Wel 2018
opvragen tijdens de nieuwjaarsreceptie.
Winter-feestversieringen op de boten:
VVW Leuven wil met de medewerking van zijn leden/booteigenaars helpen sfeer te brengen in de haven.
Wij nodigen jullie allen uit om jullie boot te versieren en feeëriek te verlichten. Een tussenkomst van de
club van € 5,- zal in uw elektriciteitsrekening worden verwerkt. Wie zorgt voor de mooiste verlichting?
Lid- en liggelden:
Het lidgeld zal per 1 januari € 130,- bedragen voor een hoofdlid (inwonende familieleden inclusief) of €
52,- per persoon voor sympathiserende leden. In beide gevallen zijn deze leden verzekerd tegen
gebeurlijke ongevallen.
Wat het liggeld betreft, we hebben jullie meermaals gemeld dat er een prijsverhoging op komst was. Met
de vernieuwing van de concessie en de fusie binnen De Vlaamse Waterweg werd de prijs voor onze
concessie drastisch verhoogd. Uiteindelijk zijn we, na lang discussiëren en argumenteren, erin geslaagd
de prijsstijging te beperken tot 15%. Vanaf 1 januari 2019 zal deze prijsstijging doorgerekend worden in
uw liggeld, evenwel zonder indexaanpassing. U leest het goed, VVW Leuven heeft de opslag voor 2018,
met uitzondering van de indexaanpassing, voor eigen rekening genomen!
Het nieuw tarief voor het liggeld bedraagt € 47 BTW inclusief, per lopende meter lengte van uw boot.
Betalingen en lidkaarten:
Januari is de maand waarin wij opnieuw de factuur opmaken voor de hernieuwing van de lidkaarten en de
huur voor de ligplaatsen. Betaal onmiddellijk, zo hoeft u daar de volgende 11 maand geen aandacht meer
aan te besteden.
Onze havenmeester heeft nog een groot aantal lidkaarten 2018 liggen die nooit werden opgehaald. Voor
2019 verzoeken we jullie deze lidkaarten af te halen. Dit kan op zondagnamiddag, in ons tijdelijk
havenhuis ‘den Tube’. Aan jullie lidkaarten is er voor 2019 een interessante service verbonden. Meer
hierover tijdens onze nieuwjaarsreceptie op zondag 13 januari 2019.

Opkuis 2019:
De werken in de Vaartkom zijn niet bepaald een hulp om onze boten kraaknet te houden. Daar hebben wij
als bestuur, alle begrip voor. Waar wij het echter wel moeilijk mee hebben, zijn de boten die verwaarloosd
worden. Dit zijn boten waarvan de eigenaar al maanden niet meer op zijn boot is geweest, boten die roesten,
boten waar de stukken af vallen. 2019 wordt dan ook hét jaar waarin wij die eigenaars vragen actie te
ondernemen om hun boot in orde te brengen. Wees ons voor en onderneem zo snel mogelijk zelf actie!!

Winterklaar maken van uw boot:
De zomer mag dan nog lang geduurd hebben, aan de winter ontsnappen we
niet. Vermoedelijk hebben jullie allen al de nodige voorzorgen genomen voor
de komende vrieskou. Wie dit nog niet gedaan heeft, vindt hieronder enkele
belangrijke tips om het alsnog in orde te brengen.
Motor, leidingen en afsluiters vorstbestendig maken door leeg te maken of
te vullen met antivries.
Koelsysteem (extern) en natte uitlaatsysteem afvullen met kwalitatieve, milieuvriendelijke antivries.
Denk ook aan het toilet- en vuilwatersysteem; leegmaken en liefst schoonspoelen (geuren).
Het drinkwatersysteem af tappen en droog blazen.
Gasflessen, jerrycans en brandbare stoffen van boord halen; dit omwille van brandgevaar.
De dieseltank volledig vullen met brandstof, dit om condensatie in de tank te vermijden. Gooi er een
toevoeging in die bacteriegroei tegengaat.
Zorg voor volle batterijen; deze zijn beter bestand tegen de vrieskou.
Probeer ze tussentijds bij te laden met een druppellader.
Ververs de motorolie en vervang de oliefilter(s); vervang eveneens de
brandstoffilters.
Controleer de V-snaren op de juiste spanning en staat.
Controleer de impeller.
Smeer de vetnippels van schroefas en roerkoning.
Maak schoon schip, smeer sloten, zet rubbers in de talkpoeder of siliconenspray, veeg en poets.
En o ja, vergeet dat ene Franse kaasje niet uit de koelkast te halen ……
Zorg voor gepaste sterke landvasten en hang voldoende stootwillen.
Een winterzeil biedt extra bescherming aan je boot op voorwaarde dat het goed geplaatst wordt en strak
aangespannen zit.

VVW Leuven vzw organiseert, met medewerking van de
stad Leuven, een nieuwe editie van de “Havenfeesten” op
5 mei 2019 van 10u tot 19u. Doe jij ook mee?

Voorbije activiteiten:

Eindeseizoenvaartocht op 19 september:
Een groot succes! 11 boten op de afspraak en 31 personen aan de BBQ. Het
weer was ons redelijk goed gezind, een prachtige wandeling gemaakt door de
stad Mechelen, aansluitend een heerlijke BBQ en nadien werd er gedanst tot
laat in de nacht.

Kaasavond op 28 oktober:
Ook hier een mooie opkomst. Niet minder dan 32 gegadigden
daagden op om te genieten van heerlijke kaas en verrukkelijke
wijn.

Bezoek aan Kerkschip en Havenhuis op 18 november:
Wederom 30 personen op het appel. Wie erbij was heeft genoten van een
leerrijke dag in Antwerpen.

Kort nieuws uit het bestuur:
-

Uw volgende nieuwsbrief komt eind maart 2019.
Briefwisseling voor de club kan je kwijt in onze brievenbus aan steiger E.

VVW Leuven wenst jullie allen prettige eindejaarsfeesten
en een vreugdevol 2019

