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Januari 2020

VU: B. Decraemere

Voorwoord
Beste clublid,

2020: de start van een nieuw decennium. Het wordt weer even
wennen bij het schrijven van dit jaartal.

Te noteren

5 januari 2020:
Geen babbelnamiddag

Tijdens de maand januari zullen we elkaar weer overdonderen
met goede wensen. Gelukkig Nieuwjaar, goede gezondheid, ….

12 januari 2020:

Er zullen weer nieuwe, goede voornemens worden genomen.

Nieuwjaarsreceptie “in den Tube”.

Meer sporten, stoppen met ….., beginnen aan …., meer van dit,
minder van dat. Het ene voornemen al gekker dan het andere.
VVW Leuven doet hier ook aan mee. We beginnen alvast met
jullie een voorspoedig en gelukkig 2020 te wensen. Een goede
gezondheid, veel vaarplezier en dat al jullie wensen mogen
gerealiseerd worden.
Zelf hebben wij ons ook een goed voornemen opgelegd. VVW
Leuven wil van 2020 weer een succesvol jaar maken. Een jaar
waarin onze activiteiten een ongehoord succes kennen. Een jaar
waarin onze leden nog meer verbonden geraken met de club.
Met de intrek in ons nieuw havenhuis en de organisatie van de
VVW Toervaartreünie 2020 staat er voor ons bestuur heel wat

Welkom van 17 uur.

2 februari 2020:
Pannenkoeken - babbelnamiddag “in
den Tube”.

5 februari 2020:
Start voorjaarscursus stuurbrevet
5-9 februari 2020:
Belgian Boat Show Gent.

18 februari 2020:
Voorjaarscursus marifoon

werk op het programma. Vandaar dat we nu al de wens durven

15 maart 2020:

uit te spreken, te kunnen rekenen op jullie ons een handje toe

15u00 Algemene vergadering VZW

te steken.

16u30 bezoek werf havenhuis (onder

Reserveer alvast de datum van 12 januari 2020 (17 uur) want dan
bent u uitgenodigd op onze Nieuwjaarsreceptie in den Tube!!
Veel leesplezier,

voorbehoud)
17u30 infoavond met o.a. als thema:
vaarvignetten, Toervaart 2020 en
inrichting havenhuis

april 2020:
Bernard Decraemere
Voorzitter VVW Leuven vzw

Werkdagen leden: inrichting en
verhuis naar nieuw havenhuis

Nieuws uit uw club

Winter-feestversieringen op de boten:
VVW Leuven wil met de medewerking van zijn leden/booteigenaars helpen om 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, club- en havenreglement:
Het lidgeld zal per 1 januari € 132,- bedragen voor een hoofdlid (met 3 inwonende familieleden inclusief)
of € 53,- per persoon voor sympathiserende leden. In beide gevallen zijn de leden verzekerd tegen
gebeurlijke ongevallen in clubverband.
Vanaf 1 januari 2020 zal het liggeld € 50,00 per lopende meter bootlengte.
Het club- en havenreglement werden aangepast en zijn vandaag ondergebracht in één document. Gelieve
het document na te lezen op onze website: www.vvwleuven.be . Indien gewenst kunnen wij u een papieren
versie per post bezorgen. Vraag dit aan via de havenmeester, mail of een bericht in de bus aan steiger E.
Betalingen en lidkaarten:
Januari is de maand waarin wij opnieuw de factuur opmaken voor de hernieuwing van het lidmaatschap
en de huur van de ligplaatsen. Betaal onmiddellijk, zo hoeft u daar de volgende 11 maand geen aandacht
meer aan te besteden.
Opkuis 2020:
Ook dit jaar gaat het bestuur, rekening houdend met de situatie rond de haven, verder werken aan de
opwaardering van onze haven. De lenteschoonmaak zal aan ons niet onopgemerkt
voorbijgaan. Wij zullen met De Vlaamse Waterweg de nodige maatregelen treffen
om de havenkom proper te maken en te onderhouden. Waar nodig zal de bestaande
infrastructuur worden verbeterd, hersteld, geschilderd of gereinigd. In 2019 hebben
wij de ganse elektriciteitsinstallatie in orde gebracht en technisch laten keuren. Onze
installatie is nu voor 5 jaar goedgekeurd.
Van u, als eigenaar, verwachten wij dat u trots mag zijn op uw boot. Dit houdt in dat de boot steeds
vaarklaar is en er netjes bij ligt.
Vaarvignetten 2020:
Gedaan met de vaarvignetten; vanaf 2020 zal u de vaarrechten digitaal dienen aan te vragen en aan te
kopen. U zal trouwens ook geen vignet meer hoeven te kleven. Deze vaarrechten zijn verplicht voor alle
te water liggende boten. Ieder jacht wordt digitaal, via de registratielijsten gecontroleerd.
Tijdens de infovergadering van 15 maart 2020 zullen wij u meer informatie verschaffen over dit item.

Programma 1ste trimester 2020

Nieuwjaarsreceptie op 12 januari 2019 om 17u00:
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 2020. Leden die
niet op het eindejaarsdiner waren, kunnen hun Vaar-Wel 2019 opvragen tijdens
de nieuwjaarsreceptie.
Pannenkoeken op Lichtmis: 2 februari 2020 vanaf 17u00
Naar jaarlijkse traditie zullen wij terug kunnen genieten van heerlijke pannenkoeken, zelf gebakken door onze
dames. Smullen maar!!
Belgian Boat show te Gent: van 5 tot 9 februari 2020

Een nieuwe formule, een groter paleis! De Belgian Boat Show zal in 2020 doorgaan van woensdag 5 februari tot
en met zondag 9 februari. Dit houdt in dat er slechts één weekend is opgenomen in deze beurs. Onze federatie
VVW Toervaren zal eveneens aanwezig zijn met een stand op de beurs.
Algemene vergadering / infovergadering: 15 maart 2020
Op 15 maart 2020 houdt het bestuur van VVW Leuven de verplichte jaarlijkse algemene vergadering van de vzw.
Deze gaat door in Den Tube op 15 maart om 15u00. Geïnteresseerden zijn welkom op deze vergadering.
16u30: wij plannen een bezoek aan de werken voor de inrichting van ons nieuw havenhuis. Onder voorbehoud van
toelating van de Stad!.
17u30: Infovergadering met als thema de vaarvignetten 2020, de inrichting en opening van ons havenhuis en de
organisatie van de Toervaartreünie 2020.
Vergadering medewerkers VVW Toervaartreünie 2020: 4 april 2020 om 17u00
Tijdens deze vergadering zal het volledig programma van de VVW Toervaartreünie 2020 te Leuven worden
besproken. Tevens zal een werkverdelingsschema worden voorgesteld en de taakverdeling onder de vrijwilligers
worden opgesteld.

Varia
Leden werkdagen
Het heeft ooit bestaan in onze club en is nog steeds gangbaar in heel wat pleziervaartclubs: de
werkdagen door leden.
Gezien het vele werk dat VVW Leuven te wachten staat in 2020 willen wij dit opnieuw invoeren.
Wat houdt een dergelijke werkdag in? Hoe gaat dit in zijn werk?
Het bestuur zal in de komende maanden een lijst opstellen en publiceren met taken en werkjes die er
moeten gebeuren, binnen een bepaalde termijn om onze locatie en werking in stand te houden.
Van onze leden verwachten wij, dat zij zich kandidaat stellen om minstens één halve dag of dag te
komen helpen. Zij kunnen kiezen om te helpen aan één of meerdere items van de takenlijst.
Volgende items als voorbeeld van mogelijk uit te voeren taken:
-Inrichting nieuw havenhuis: aankleden, schilderen, ……
-Opkuis nieuw havenhuis voor intrek
-Verhuis van het materiaal uit de opslagplaats naar het havenhuis
-Periodiek onderhoud havenhuis
-Medewerking aan de organisatie van de Toervaartreünie
-Organisatie – begeleiding activiteit tijdens de week van de Toervaartreünie
-Zelf een activiteit inrichten ten voordele van de leden
- …..
Toestand havenhuis
Het beweegt! Eindelijk is men begonnen aan het afsluiten van wat het havenhuis moet
worden. De deur aan de achterkant van het gebouw is geplaatst alsook de ramen. Deze deur
zal toegang verschaffen aan de sanitaire ruimtes voor de ligplaatshouders en voor de
bezoekers in de haven.
Tevens is men volop bezig met het aanbrengen van de gevelbekleding aan die zijde van het
gebouw.
Wij denken er te mogen op rekenen dat ons gedeelte van het gebouw zal afgesloten zijn
tegen het eind van deze maand.
En dan maar hopen dat de aannemer voor de binneninrichting snel van start gaat.

