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Kanovereniging Lelystad
Start vaarseizoen

Beste leden van KVL, wij als bestuur hopen dat u allen gezond door deze wat bijzonder lastige tijd bent heen gekomen.
Omdat de regering weer toestemming heeft gegeven voor meer activiteiten in de buiten lucht, is het kanoën onder voorwaarden
weer toegestaan.
Probeer te allen tijde met n twee n te gaan kano n voor de veiligheid en het gemak.
Bij het verplaatsen van de kano s is de lengte van de kano genoeg om afstand te houden en bij het peddelen is de lengte van de
peddel de maat voor de onderling afstand.
Duidelijk is wel dat de toertochten in verenigingsverband voorlopig nog geen doorgang kunnen vinden (meerdere mensen in één
auto is geen optie).
Varen op het Bovenwater moet weer kunnen (met in acht neming van de 1,5 meter grens).
Voor e.v.t. noodgevallen moet er gebruik gemaakt kunnen worden van het toilet, hiervoor wordt er dan ook een pot met desinfecterende handgel in de kantine geplaatst.
Alle bestuursleden krijgen/hebben een sleutel van de kantine, zodat de kantine op maandagmorgen en vrijdagavond alleen voor
dit doel geopend kan worden.

Ledenbestand
Helaas hebben drie leden hun lidmaatschap opgezegd, Arie de
Graaff vanwege aanhoudende rugklachten, Jan van der Heijden wegens verhuizing naar Rijnsburg en Anita Wennink omdat ze liever dichterbij haar werk (Harderwijk) ging kanoën.
Maar gelukkig hebben we er ook weer twee nieuwe vaarders
voor teruggekregen, te weten Paul de Haas en Lourens de
Vries, alle twee woonachtig in Lelystad.
Welkom bij de club en veel vaarple ier.

Onderhoud kanoloods
Vorig jaar zijn alle slechte plekken van de verschillende loodsen aangepakt, dit alles heeft veel meer tijd gekost dan verwacht en daarom zouden we dit jaar het karwei afmaken door
alles te schuren, meniën, gronden en aflakken.

Versiering clubgebouw
Onlangs is een oude (gehalveerde) kano op ons clubhuis geschroefd. De kano hangt niet aan de beplating van het clubhuis, maar is geschroefd aan de verticale bevestigingsbalken
onder die buitenbeplating.
Hiermee is voor iedere voorbijganger direct duidelijk wat voor
club in dit gebouw zit.

Helaas gooit de corona-crisis ook hier de planning in de war.
Maar toch gaan we langzaam aan weer eens kijken wat wel
mogelijk is. Zodra het weer wat beter wordt gaan we toch in
kleine groepjes, in de 1,5 meter werkelijkheid, aan de gang.
Via de maandagmorgen app zullen de precieze data en tijden
worden gecommuniceerd. Als je ook mee wilt helpen geef dat
dan even door aan crijksen@hotmail.com

Website

Kano

Al een kijkje genomen op onze nieuwe website?

De vereniging heeft veel meer boten in eigendom/beheer als
nodig voor onze club. Veel leden hebben een tijdje verschillende boten van de vereniging getest en hebben daarna zelf een
boot aangeschaft. Enkele oud-leden hebben hun boot aan de
vereniging gedoneerd.

We zijn heel benieuwd wat jullie ervan vinden en willen jullie
graag uitnodigen om bij te dragen aan de inhoud ervan. Al jullie
input is welkom! Samen zijn we het visitekaartje om nietkanoërs enthousiast te maken voor deze super hobby en kanoërs te interesseren voor onze vereniging.
Waar kun je aandenken? Anekdotes, reisverhalen, foto s, filmpjes, interessante tochten, suggesties voor routes, link naar
leuke kanowebsites? Ook is jullie ongezouten feedback welkom evenals lovende complimenten. En wie weet wil iemand
van jullie wel een verhaal schrijven namens jullie kano . wat
heeft die allemaal wel niet meegemaakt?
Al jullie input kan naar Karin - karin.andela@gmail.com. Vragen zijn ook welkom.

e koop

Nu ullen in ieder geval de volgende vier ee kano s te koop
worden aangeboden.
1)
2)
3)
4)

Eagle Freewater
Valley Nordkapp
Sunspeed Seascout
Northshore Meridian

Ook zijn er spatzeilen en peddels te koop. De prijzen voor deze
kano s ijn nog niet bepaald, maar als je belangstelling hebt
laat dat dan even weten aan bestuur@kanovereniginglelystad.nl
Wij wensen u veel kanoplezier.

Sponsorkliks

Het is jammer dat er weinig gebruik gemaakt wordt
van Sponsorkliks bij het doen van webaankopen.
Hierdoor mist KVL inkomsten. Kijk via bovenstaande
link eens naar het grote aantal deelnemende webshops
en de % die zij afdragen bij een aankoop.

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

