Kanovereniging Lelystad
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Als vereniging zijn wij al heel lang lid van de
TKBN (Toeristische Kano Bond Nederland). En
als lid van de kanovereniging Lelystad zijn jullie
dan automatisch ook lid.
Het huisblad Kanotities bevat naast verhalen en
tochtbeschrijvingen ook aankondigingen voor
tochten en bijeenkomsten.
Om nog actueler te kunnen zijn heeft de TKBN
daarnaast ook een digitale nieuwsbrief. Onze
nieuwe leden krijgen deze brief al in hun mailbox,
maar het overgrote deel van de leden die al
langer dan plusminus 15 jaar lid zijn, krijgen deze
nieuwsbrief (nog) niet.
In verband met de privacyregels (AVG) mogen
wij die mailadressen niet zomaar aan de TKBN
verstrekken. Daarom vragen wij hierbij om aan
het bestuur te melden of je wel/geen bezwaar
hebt tegen het delen van je mailadres. Dan
zorgen wij ervoor dat jouw mailadres, al dan niet,
ook bij de TKBN bekend wordt.
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Al weer twee jaar geleden, wat gaat de tijd snel.
Op het rooster van termijnen voor het bestuur
zijn Sietze en ik al oudgedienden. Daarbij komt
ook de vraag of ik mij herkiesbaar stel voor nog
een jaar voorzitterschap. Ik heb besloten dat niet
te doen. Ik wilde niet wachten tot volgend jaar
met deze mededeling. Veel meer dan ik had
verwacht mis ik mijn kanovrienden Jorg en

Nieuwsbrief 2019-03
Henk. Steeds minder zit ik in de kano en
steeds meer valt mij het heen en weer rijden
van Harderwijk naar Lelystad zwaarder. Het was
ook een roerig jaar voor het bestuur. Het
plotseling overlijden van Gerard en daarmee het
herschikken van zijn taken.
Met Cees hebben we een nieuwe
penningmeester, we werken aan een nieuwe
website, opknappen van het clubhuis. Veel
uitdagende taken voor het bestuur. Heb je zelf
zin om het bestuur deel te nemen of denk je een
goede kandidaat te weten, meld het ons.
Nieuwjaarsreceptie ..Januari
Op vrijdag 10 januari 19.00 uur houden we weer
onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst in het
clubhuis. Er wordt gezorgd voor een verwarmde
ruimte, verse erwtensoep en een glaasje
Prosecco. Een mooie gelegenheid om elkaar
weer eens te ontmoeten en informatie uit te
wisselen. Bovendien zullen ook Henk en Corry
Durenkamp aanwezig zijn en neemt Henk nu
echt afscheid van onze vereniging.

Zwembad
Net als verleden jaar willen we weer de
mogelijkheid bieden tot het oefenen van onze
kajakvaardigheden die we weinig tot nooit hopen
hoeven toe te passen. Denk hierbij aan
uitstappen onder water, X-redding en de
Eskimoredding. Waarschijnlijk weer 3 zaterdag
avonden waarin we 1,5 uur kunnen oefenen.
Natuurlijk gaan we ook technieken oefenen die
ervoor moeten zorgen dat we juist beter boven
water kunnen blijven tijdens het kajakken en dat
het toepassen van de natte reddingen
voorkomen kan worden.
Exacte data zijn nog niet bekend.

