Kanovereniging Lelystad
Vrijdagavondvaren
Het is al weer mei. Dat betekent dat we op de
vrijdagavond een half uurtje later gaan varen dus om
19.30 uur het water op.

Zwembadavond 14 april
Op zaterdagavond 14 april is er voor het eerst sinds
een aantal jaren weer geoefend in het zwembad de
Koploper. Onder leiding van Sietze en met een
plezierige ondersteuning van Cees Rijksen hebben
Renate, Willem, Gerrie en René geleerd en/of
herhaald hoe je (on)vrijwillig nat uitstapt en hoe dan
je vervolgens weer, zonder de kant te raken, in de
boot komt. Ook hebben René en Renate laten zien dat
ze toch echt kunnen eskimoteren, hoewel ze daar van
tevoren niet volledig van overtuigd waren. Willem
heeft met René ook getracht als een cowboy weer in
de kano te komen. Dat daarbij de haren nat werden
en de hoed te water raakte spreekt voor zich.
Het plan is om volgend voorjaar in de maanden maart
en april het zwembad af te huren om verder te
oefenen. We zijn ervan overtuigd dat het van belang
is om te weten en te oefenen hoe je weer in de kajak
komt als je onvrijwillig bent omgegaan. Het is ook
goed te weten dat je zeker 30 tot 45 seconden je
adem in kunt houden, als je op de kop zittend of
hangend in je kajak zit. Een puntjes redding kan je
uitstekend helpen weer overeind te komen zonder te
hoeven watertrappelen.

Nieuwsbrief 2018-02
Nieuw lid
We hebben met Ina Wierts een nieuw lid bij de
vereniging gekregen. Ina is de partner van Fred Lok.
Sinds ze elkaar kennen varen ze regelmatig samen
mee met tochten van de TKBN en KVL.
Ina welkom bij onze vereniging !
Extra ledenvergadering
Het bestuur heeft in Bert Aitink een nieuwe kandidaat
bestuurslid gevonden. Voor een benoeming is een
besluit van de ledenvergadering vereist.
Op de algemene ledenvergadering in maart is er
gevraagd naar de mogelijkheden om zonnepanelen te
leggen op het dak van het clubgebouw. Er lijken
goede mogelijkheden te zijn om KVL energie neutraal
te maken.
Het bestuur wil daarom in augustus een extra
ledenvergadering houden om Bert te kunnen
benoemen en om een besluit te nemen over het al
dan niet aanleggen van zonnepanelen.
Agenda
Voor de komende tijd staan naast de vaaractiviteiten
de volgende zaken op de agenda:
Extra ledenvergadering
Vr 17 aug 21.00 uur
Jaarlijkse BBQ
Vr 7 sep 18.00 uur
Werkochtend
Za 13 okt 09.00 uur
Sponsorkliks

In december weten we welke data we gaan
reserveren. Houdt dus de nieuwsbrief en website in de
gaten, zodat je deze belangrijke data niet voorbij laat
gaan.
PS. Als iemand behoefte heeft om op het Bovenwater
of Markermeer te oefenen, aarzel dan niet en neem
contact met Sietze op via 06-10757006 of via email:
a.s.haan@hccnet.nl

Als je aankopen doet bij een webwinkel kijk dan nog
eens even naar de mogelijkheid om dat via
Sponsorkliks te laten lopen. Kijk via bovenstaande link
eens naar het grote aantal deelnemende webshops en
de percentages die zij afdragen bij een aankoop. Al
met al kan dat een welkome aanvulling op de
verenigingskas vormen.

Heb je iets te melden? Stuur je bericht aan het bestuur

