Kanovereniging Lelystad
Overlijden Gerard
Op woendag 29 mei hebben we in de Ölandhorst
afscheid genomen van onze zeer gewaardeerde
penningmeester Gerard Ven. Zijn plotselinge
overlijden tijdens zijn vakantie was voor ons een
grote schok. Je was een man van weinig woorden
stond er op de rouwkaart. Ja inderdaad. Je was
iemand met een nuchtere en praktische kijk op de
dingen. Vele jaren ben je ons financieel toeverlaat
geweest en met andere activiteiten zei je snel: ach,
dat regel ik wel even. De BBQ, nieuw jaarsreceptie
en nog vele andere dingen. Gerard, we zullen je
missen. Als mens en bestuurder.
Algemene Ledenvergadering 16 augustus
Op vrijdag 18 august is er een algemene
ledenvergadering. Deze start zo 21:00. Hierin stelt
het bestuur de benoeming van een nieuw
bestuurslid voor. We hebben Cees Rijksen bereid
gevonden plaats te nemen in ons bestuur. We
hopen dat we jullie instemming hiervoor hebben.
Jaarlijkse BBQ 13 september
De barbecue van de kanovereniging wordt dit jaar
gehouden op vrijdag 13 september 2019.
Vanaf een uur of zes. Schrijf het in je agenda. Wil
je uiterlijk maandag 9 september doorgeven of je
wilt komen en of je iemand meeneemt.
(bestuur@kanovereniginglelystad.nl)
De kosten proberen we laag te houden (met een
kleine subsidie van de vereniging). De eigen
bijdrage is net als voorgaande jaren vastgesteld op
€ 5,00. Graag het bedrag voor 9 september over
maken op NL08 INGB 0000 1430 48 t.n.v.
Kanovereniging Lelystad onder vermelding van
‘BBQ’.
De afgelopen jaren heeft Gerard Ven vrijwel alles
met betrekking tot de barbecue geregeld. Nu zullen
we het zonder hem moeten doen, wie wil mij hierbij
helpen, of wie wil een salade (Bv een eieraardappel-, huzaren-, of pastasalade) maken. ???
De daarvoor gemaakte kosten worden vergoed.
Namens het bestuur
Whatsapp groepen (herhaling 😊)
De maandagvaarders hebben er al één en ook voor
het wintervaren was er één, een Whatsapp groep.
Ben je een vrijdag/weekend vaarder en wil je
makkelijk in contact komen met je clubgenoten
onder het mom van: wie gaat er varen. Mail dan
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even je mobiele nummer naar Peter Stam
(p.e.stam@outlook.com)
Onderhoud clubgebouw
Zoals jullie allemaal waarschijnlijk al wel gezien
zullen hebben is er de laatste weken hard gewerkt
aan het groot onderhoud van de kanoloodsen. Met
name de loods aan de straatzijde heeft heel veel
nieuw staal en laswerk gehad.
De lasser heeft er bijna 100 manuur aan gewerkt,
vrijwel al die uren ben ik daar bij geweest en heb al
veel voorwerk gedaan.
We komen nu in de fase dat we kunnen gaan
schilderen.
Er is al heel veel voorwerk gedaan; geschuurd,
ontroest, ingesmeerd met Owatrol, gemenied etc.
maar er is ook nog heel veel werk dat nog moet
gebeuren.
Het is niet gemakkelijk om met een grote groep
mensen gezellig aan het schilderen te slaan, zeker
niet als er ook nog geschuurd en geplamuurd moet
worden. Daarom wil ik voorstellen om in kleine
groepjes van twee tot zes personen het werk aan te
pakken. Ik zal dit proberen te coördineren en zal
daar steeds bij aanwezig zijn en de benodigde
materialen beschikbaar stellen.
Graag wil ik van alle leden vragen om ca. 4 uurtjes
te komen helpen. Zouden jullie allen willen
aangeven op welke dag of avond dat het beste
past, dan zal ik groepjes vormen en iedereen
indelen om de loodsen weer helemaal nieuw in de
verf te zetten.
Graag jullie reactie naar
Cees Rijksen (crijksen@hotmail.com)
Plaatsen in de containers
Wil je je kano stallen, heb je een extra kano
gekocht of een liever een andere plek. Neem dan
contact op met Jan Noordam.
De Bramzijgers
Jullie zullen vast wel gezien hebben dat onze buren
hun clubhuis hebben gesloopt en dat er gewerkt
wordt aan een nieuwe accommodatie. Op verzoek
van de Scouting hebben we ons clubgebouw op een
aantal zaterdagochtenden in maart en april
beschikbaar gesteld voor hun activiteiten met de
jeugd tegen een geringe vergoeding. Daarom neem
Herman de kas de laatste tijd mee naar huis als we
er niet zijn. Tot dusver loopt alles op rolletjes

