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Voorwoord
Beste clublid,

Te noteren


Deze Nieuwsbrief valt met een paar dagen vertraging in jullie bus…..
We hadden gehoopt u een datum van opening van ons nieuw clubhuis
te kunnen meegeven, maar helaas is dit niet mogelijk. Een nieuwe
tegenslag zorgt ervoor dat de oplevering van het havenhuis, door de
aannemer aan de Stad, nog niet kan doorgaan. Een waterlek in de vloer
brengt roet in het eten. En zolang er geen oplevering is, kunnen wij het
pand niet betrekken. Dit is eveneens een ware tegenslag voor onze
bezoekers, geen toiletten noch douches. Onze excuses hiervoor.
Goed nieuws is er ook te vertellen: eindelijk kunnen we terug varen!!!
Het heeft een hele tijd geduurd alvorens de regering doorhad dat je op
een boot in een zeer veilige bubbel zit. Bedankt aan de federaties om
dit duidelijk te hebben gemaakt aan de verantwoordelijken.
Inmiddels zijn we voorbij de helft van 2020. De eerste bezoekers in
Leuven hebben we al mogen verwelkomen. Zelf heb ik, samen met de
Joy, al een 5-daagse gevaren naar Herentals met een tussentijds bezoek
aan onze collega’s van Emblem. Ook andere schippers van Leuven zijn
reeds uitgevaren. Hoog tijd om jullie allen op te roepen de trossen los
te gooien en het ruimere ‘sop’ te kiezen.
Ligt onze haven er ledig en troosteloos bij, na de vakantie zal het
zoeken worden naar een vrij plaatsje. In de voorbije maanden hebben
we een aantal nieuwe leden opgenomen in onze club en werden er ook
een aantal nieuwe ligplaatsen toegekend. Onze haven is voor 2020 zo
goed als vol.
In de komende maanden plannen wij toch nog een aantal zeer
interessante activiteiten; echter hangt de data af van de ingebruikname
van het havenhuis. Via onze Nieuwsflash zullen we jullie hiervan op
de hoogte houden.
Veel leesplezier,
Bernard Decraemere
Voorzitter VVW Leuven vzw

?? juli 2020:
Werkdag leden: inrichting nieuw
havenhuis

?? XXXX 2020 (onder voorbehoud):
16 uur: eerste tap tijdens de
babbelnamiddag in ‘t Havenhuis.

september 2020:
Officiële opening van ’t Havenhuis
door burgemeester Ridouani

8 - 16 september 2020:
Clubtoertocht (bij voldoende
kandidaten)

25 – 27 september 2020:
Eindeseizoensvaart naar …..

U komt toch ook !!!

Nieuws uit uw club
Nieuws uit het bestuur:
- Guy Vlasselaer heeft na vele jaren trouwe dienst zijn ontslag gegeven als bestuurder en penningmeester
van VVW Leuven.
- Greet Roeykens heeft haar ontslag gegeven als bestuurder maar blijft als toegetreden lid deelnemen aan
de werking van ons bestuur.
- Peter Marynen werd als bestuurder benoemd binnen het bestuursorgaan en neemt de taak van
penningmeester op zich.
Toestand havenhuis:
Wij hadden gedacht per 1 juli 2020 onze intrek te kunnen nemen aan de Vaartkom, 49 te Leuven. Helaas
is de oplevering niet kunnen doorgaan omwille van een waterlek in de vloer. Komt het van de vloerverwarming of eerder een lekkende waterleiding? Dit wordt eerstdaags door een gespecialiseerde firma
onderzocht om nadien te worden verholpen. Hoelang dit probleem zal aanslepen, kunnen wij op
vandaag niet bepalen.

Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering van VVW Leuven vzw heeft plaatsgehad op dinsdag 16 juni 2020.
Van zodra wij een datum kunnen prikken, zullen wij hierover een infovergadering inplannen en jullie een
uitgebreid verslag brengen over de besproken punten. Tevens zullen we ook informatie delen over de
toekomstige werking van de jachtclub nu we het nieuwe havenhuis in gebruik hebben. Graag horen wij in
dit verband ook uw suggesties, wensen, tips, enz…
VVW Leuven en Duikclub DUKLO:
Twee verenigingen met een watergebonden sport: VVW Leuven heeft een akkoord in de
maak om het havenhuis open te stellen voor de duikclub Duklo. Hun leden zullen er op
maandag- en donderdagavond samenkomen.

VVW Leuven Gouden Ankerhaven:
Ook in 2020 maakt VVW Leuven deel uit van het ankerproject van VVWToervaren. Als lid van VVW kan u in meerdere havens in België, maar
ook in Nederland en Frankrijk, genieten van gratis overnachtingen of
extra kortingen op uw overnachting.
Belangrijk is wel dat u in het bezit bent van uw VVW-lidkaart en een
VVW-vlag voert in de mast. Alle details hierover kan u lezen in de
Toervaartgids 2020, gratis te verkrijgen in de club.
VVW Toervaartreünie 2021:
Gezien de VVW-Toervaartreünie Leuven niet is kunnen doorgaan in 2020 werd een nieuwe datum
geprikt. Wij verwachten jullie allen massaal in de week van 8 mei tot 15 mei 2021!!
Programma 3de trimester 2020
?? juli 2020: Verhuis materiaal en inrichting havenhuis.
Het nieuw havenhuis moet worden opgekuist na de werken; vloeren gedweild, ramen gelapt.
Onze opslagplaats moet worden ingericht, rekken opgebouwd, kasten gevuld, ……
Tafels moeten worden ineengezet en samen met de stoelen gekuist en geplaatst worden.
Alle materiaal moet van her en der worden bijeengebracht in het havenhuis en geordend worden weggezet.
De bar moet worden geïnstalleerd, de frigo’s gereinigd, de glazen gewassen, de toestellen getest, enz..…..
Het lokaal moet worden versierd ……
Meerdere leden hebben te kennen gegeven mee te helpen met de inrichting van het havenhuis. Van zodra
wij een datum kunnen bepalen om hieraan te werken, zullen we deze leden contacteren en een
werkplanning doorsturen.
?? september 2020: Inhuldiging havenhuis (in functie van Covid-19 toestand)
Op vandaag kunnen we nog niet met zekerheid een datum vastleggen; deze zal afhangen van de evolutie
van de Covid-19 toestand. Maar een grootse opening komt er alvast! Onze leden hebben lang genoeg
zonder havenhuis moeten leven!!
12 – 19 september 2020: Clubtocht
Ze zijn er ooit geweest: de clubtochten van VVW Leuven. Buiten het feit dat we als club samen uitvaren
is het vooral om beginnende schippers vertrouwd te maken met het
varen in het algemeen. Je kan dan wel een vaarbewijs halen mits het
afleggen van een vaarexamen, maar daarmee heb je nog geen
getijdewater bevaren, versast in sluizen of een vaarroute voorbereid.
Onder het motto “Verleg uw grenzen” zullen nieuwe schippers tijdens
deze clubtocht heel wat ervaring opdoen op en naast het water. ’s
Avonds wordt er gezellig nagepraat over de voorbije dag en wordt de
kennis gedeeld met ervaren schippers. Iedere ochtend wordt de vaarroute van de dag besproken zodat we
niet voor verrassingen komen te staan.

De deelnamekost beperkt zich tot uw eigen kosten, de gebruikskosten van uw boot en de havengelden. Wij
voorzien een reis van 8 dagen vertrekkende op zaterdag 12 september. Initieel hadden we gedacht deel te
nemen aan de festiviteiten van Hautmont (Fr). Gezien de coronatoestanden is er veel kans dat deze feesten
niet doorgaan. Een nieuwe reis wordt momenteel verder uitgewerkt. Dit alles onder voorbehoud van een
deelname van 5 boten als minimum en de coronasituatie moet het toelaten!!!
25 – 27 september 2020: Eindeseizoensvaart
Na het succes van vorig jaar in Klein-Willebroek, staan we als bestuur voor een nieuwe grote uitdaging.
Of we het kunnen waarmaken, moet nog worden uitgemaakt. In de komende weken zullen jullie hier meer
over vernemen. Hou alvast bovenvermelde data vrij, want hoe dan ook, het wordt weer keitof!!
Varia
Cursussen beperkt en algemeen stuurbrevet:
Onze nieuwe lessenreeks ter voorbereiding op het examen voor het behalen van een beperkt en algemeen
stuurbrevet gaat van start op woensdag 23 september 2020 en dit gedurende 8 weken. Ook de praktische
cursussen starten weer op vanaf september 2020.
Alle informatie over deze cursussen kan je vinden op onze website: www.vvwleuven.be
Babbelnamiddagen in ons nieuw clubhuis:
Van zodra wij het clubhuis grotendeels ingericht hebben, zullen onze babbelnamiddagen op zondag
opnieuw doorgaan. Beter zelfs, wij zullen trachten op vrijdag- en zaterdagnamiddag de club open te
houden voor zij, die na een dagje werken op hun boot, even willen verpozen. Via de Nieuwsflash zullen
wij u op de hoogte houden van de startdatum.
Dit alles zal op een veilige manier gebeuren, we zullen ons strikt houden aan de voorgeschreven
coronamaatregelen van de overheid. Het gebruik van lange tafels zal aan banden worden gelegd, 1,5m
afstand zal dienen te worden gerespecteerd en de benodigde ontsmettingsmiddelen zullen aanwezig zijn.
Wij hopen jullie allen terug te mogen ontmoeten in ’t Havenhuis!
Technische- en infoavonden:
Als club willen wij onze leden bijstaan in hun sport. Dit kan door het organiseren van technische en andere
infoavonden. Hebt u nood aan bepaalde informatie? Laat het ons weten zodat wij voor jullie de specialisten
ter zake kunnen opzoeken en een thema-avond kunnen inplannen.

