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Bestuur Watersportvereniging Langedijk 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berichten aangaande de vereniging kunt u zenden naar de secretaris van 
de watersportvereniging: C.J. Poland, De Strook 32, 1767 BX, Kolhorn.  
 
Betalingen naar RABOBANK rek.nr. NL 50 RABO 017 0048 691 
t.n.v. WSV Langedijk. 
 
Internet: http://www.watersportver.blogspot.com 
 
Sluitingsdatum voor het plaatsen van uw kopij of advertentie  
in ‘ToplichtD’ nummer 19 is: 1 maart 2015 

 

Kopij voor TOPLICHT sturen naar: Redactie ToplichtD 

Jacques Vogels tel: 06-37608459 e-mail: j.vogels@quicknet.nl 

Nancy Gelderman tel: 0224-540604 e-mail: gelderreijden@live.nl 

De redactie behoudt zich het recht voor  

om ingezonden kopij aan te passen. 

Algemeen en havenzaken 
Agaath Jol - van der Hulst 
Oosterstraat 25 
1723WG Noord Scharwoude 
0226-316955 
E-mail: a.jol1@quicknet.nl 

Algemeen en communicatie 
Jany Kos - Droog,  
Dorpsstraat 246, 
1722 EA Zuid-Scharwoude, 
Tel: 0226-315333 
E-mail: msvolharding@gmail.com 
, 
 
 
 
 

Voorzitter 
Fred de Bruijne 
Koperwiek 12  
1722 DA Zuid Scharwoude 
Tel: 0226-314991 
E-mail: fredair@live.nl 
  
Secretaris en vicevoorzitter 
Cor Poland, 
De Strook 32, 
1767 BX Kolhorn, 
Tel: 0224-533302 
E-mail: cj.poland@quicknet.nl 
 
Penningmeester  

Piet Bruijn 

Dorpsstraat 767, 

1724 NM Oudkarspel  

Tel: 0226-314236 

Email: pietnel@live.nl 

http://www.watersportver.blogspot.com/
mailto:popall@quicknet.nl
mailto:fredair@live.nl
mailto:cj.poland@quicknet.nl
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Van de voorzitter 
 
Beste watersportvrienden en – vriendinnen, 
 

Het jaar 2015 is weer bijna op z’n einde, een mooi moment om even 

achterom te kijken. 

Dankzij het beheren van de Recreatiehaven Broekhorn hebben wij als 

Watersportvereniging Langedijk meerdere nieuwe leden mogen 

begroeten. Allen hartelijk welkom bij onze gezellige club. 

De afsluitmiddag/avond op zaterdag 21 november jl. werd zeer goed 

bezocht en onze Activiteitencommissie onder leiding van Jany heeft het 

weer geweldig gedaan. 

Als bestuursleden WSVL zijn we begonnen met de invulling van de 

Activiteitenagenda 2016. Onder voorbehoud willen wij onze Algemene 

Ledenvergadering houden op zaterdag 12 maart 2016. 

Als bestuursvoorzitter van Stichting Recreatiehaven Broekhorn wil ik jullie 

mededelen dat wij afscheid gaan nemen van Karel Popall als 

Havencoördinator. Per 1 januari 2016 draagt Karel zijn taken over aan 

Jaap Crezee en Karel willen we als bestuur zeer hartelijk danken voor zijn 

enorme inzet en heel veel werk dat hij verricht heeft voor de Stichting. 

CHAPEAU! 

Mijn DANK aan de adverteerders in ToplichtD, de Redactiecommissie en 

Activiteitencommissie. Ook mijn DANK aan alle havenmeesters en mede- 

bestuursleden van WSVL en SRB. 

Mag ik U allen fijne KERSTDAGEN en een Gezond en Gelukkig Nieuwjaar 

2016 toewensen.  

 

Uw voorzitter: Fred de Bruijne.  

 

e-mail: info@klaas-mulder.nl   /  website: www.vetusmotor.nl 

mailto:info@klaas-mulder.nl
http://www.vetusmotor.nl/
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Van de redactie 
 

Daar staan we dan: één ervaren redactielid en één nieuweling, voor het 

eerst op eigen benen! Geen Karel Popall meer in de buurt, die als het 

nodig was altijd klaar stond om ons met raad en daad terzijde te staan. 

Nee, vanaf nu mogen wij – Nancy en Jacques – onze eigen redactionele 

boontjes doppen. Spannend, maar ook een mooie uitdaging! Jullie mogen 

ervan uitgaan dat we zullen voortbouwen op de formule die in de 

afgelopen jaren kenmerkend is geworden voor ons verenigingsblad: 

namelijk een mix van bestuurlijke nieuwtjes, interessante informatie voor 

bootjesmensen, belevenissen van onze leden op en rond het water, 

technische informatie van specialisten, leuke weetjes etc. 

Kortom een blad vóór 

onze leden, maar zeker 

ook ván onze leden. We 

willen benadrukken dat we 

ToplichtD niet alleen een 

belangrijke rol toedichten 

als bindend element 

tussen bestuur en leden, 

maar evenzeer tussen 

onze leden onderling. Dit 

laatste mag op allerlei 

manieren vorm krijgen. 

Denk aan het uitwisselen via het blad van technische of toeristische tips. 

Aan spectaculaire maar ook doodgewone belevenissen, al of niet op het 

water. Of door het delen van lief-en-leedgebeurtenissen. 

De rubriek die als het aan deze redactie ligt zeker een plek zal houden in 

ToplichtD is de kennismaking met nieuwe leden. En wat ons betreft hoeft 

dat niet beperkt te blijven tot alleen nieuwe leden. Ook mensen die al 

jarenlang lid zijn hebben vaak zeer interessante dingen te melden over 

hun beroep, hobby’s, vrijwilligersactiviteiten, reizen etc. We denken ook 
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aan andere regelmatig terugkerende rubrieken, bijvoorbeeld met titels als      

‘In de schijnwerper’ en ‘De vrouw achter de schipper’. 

Als redactie zullen wij ons daarin actief opstellen. Niet dat we ineens 

onverwacht voor jullie deur staan met pen en fotograaf, maar wel zullen 

we af en toe gericht op zoek gaan naar interessante verhalen onder onze 

leden. In de vorm van een interview of door middel van een eigen verhaal 

van leden en ook niet-leden. Alles kan een aanleiding zijn: een bijzondere 

ervaring van iemand of een opvallende prestatie, wat dan ook. En 

natuurlijk mogen jullie ook óns actief benaderen, heel graag zelfs!! 

Naast ons verenigingsblad zijn de gezamenlijke vaartochten – 

openingsweekend en afsluittocht seizoen – eveneens een sterk bindende 

factor in onze vereniging. En gelukkig is er altijd wel een lid te vinden dat 

bereid is om daar een persoonlijk en onderhoudend verslag van te maken. 

Dat hebben jullie uitvoerig kunnen lezen in de vorige ToplichtD. 

En niet te vergeten natuurlijk de verenigingsavonden! Zowel gezellige eet- 

en praatavonden als de min of meer ‘technische’ avonden. Deze laatste 

hebben overigens steevast, na het serieuze leerzame gedeelte, ook een 

hoog gezelligheidsgehalte. Over de laatste verenigingsavond op 21 

november ter afsluiting van het seizoen heeft de voorzitter in zijn 

voorwoord van deze ToplichtD al korte lovende woorden gesproken. En 

terecht: de organisatie, het eten, het programma, de sfeer, kortom de hele 

avond was prima. Na het eten werden we getrakteerd op een 

cabaretoptreden van Nicole Kovacs. De eerste indruk had weliswaar meer 

weg van een viswijf dat 

met een hele grote 

woordenschat flink om 

zich heen gilde. Maar 

achter die rauwe 

buitenkant zat een 

welbespraakte vrouw 

met humor, met een 

feilloze antenne voor 

elke reactie uit de zaal 
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en een gevatheid waar zeker Kees Stofberg over kan meepraten. 

Uiteraard ontbrak de quiz niet en het was nog een hele kluif om de juiste 

antwoorden te geven. 

Wij, Nancy en ondergetekende, wensen alle leden van de 

watersportvereniging, alsmede de overige lezers van dit blad, een goede 

afsluiting van 2015 en een voorspoedig 2016. Alle goeds en gezondheid 

voor iedereen! 

Namens de redactie van ToplichtD: Jacques Vogels 

 

Afscheid sluis- en brugwachter Willem Waiboer 

 
We kregen afgelopen jaar 

verschillende keren te horen dat 

Willem Waiboer, de sluiswachter 

van de Roskamsluis, na 15 oktober 

niet meer zal terugkeren op de 

sluis. In de wintermaanden bedient 

hij nog op enkele plaatsen wat 

bruggen en sluizen, maar begin 

2016 stopt Willem er helemaal 

mee! Hij gaat samen met zijn 

vrouw genieten van zijn pensioen! 

 

Willem is ongeveer 35 jaar sluis- 

en brugwachter geweest, waarvan 

een kleine 15 jaar bij de 

Roskamsluis. Nadat wij 

terugkwamen van onze 

zomervakantieweken, werd ik benaderd door Gerrit Knukkel (ligt met zijn 

boot tegenover de Roskamhaven). Ik kreeg van hem een uitnodiging voor 

de afscheidsdag op 15 oktober en daar mocht Willem uiteraard niks 

weten! Ik heb de uitnodiging  
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gekopieerd en op 25 september meegenomen naar de jachthaven 

Broekhorn, want we hadden dat weekend de afsluittocht en dit was een 

mooie gelegenheid om er aandacht voor te vragen. Dat weekend heb ik 

ook gelijk geld ingezameld bij de aanwezige bootvrienden, voor een 

afscheidscadeau voor 

Willem. Jany heeft nog 

een extra mail naar 

iedereen gestuurd, zodat 

we ook de mensen die 

niet op de afsluitavond 

aanwezig waren konden 

vragen of ze mee wilden 

betalen aan een cadeau 

voor Willem. Dit geld 

konden ze storten op 

onze rekening en daar is 

ook door enkele mensen gebruik van gemaakt. Van al dat geld heb ik een 

mooi white-wash dienblad gekocht met potpourri er in, een windlicht met 

een kaarsje, een vuurtorentje, een mooie kaart met tekst en een VVV-bon! 

 

Woensdagavond 14 oktober: hebben Lucia Oud (ook een sluiswachter)  

en Gerrit Knukkel het wachthuisje van Willem versierd en leuke affiches op 

de ramen geplakt. Daarna hebben ze ook buiten de boel versierd met 

ballonnen, slingers en vlaggen.. In het ‘schuurtje ’hadden ze een 

gelegenheid gemaakt om wat te drinken en te knabbelen. 

 

Donderdagmiddag 15 oktober 13.00 uur waren ik, enkele leden van de 

watersportvereniging en andere bootmensen aanwezig bij de sluis om 

Willem te feliciteren en afscheid van hem te nemen. Ook in de sluis zelf 

werd het héél druk: verschillende plezierjachten groot en klein en zelfs 

polderschuiten lagen in én zelfs buiten de sluis!! En dat allemaal ter ere 

van Willem! Iedereen had iets voor hem meegebracht en zeker voor het 

komende jaar heeft hij in ieder geval genoeg te drinken. Willem was ook 

met ons cadeau erg blij.  
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De middag verliep, zoals het bij een afscheid hoort, met speeches, er 

werden hapjes en drankjes rondgedeeld en zelfs Sinterklaas kwam nog 

langs! Daar mocht Willem bij op schoot zitten en ook Sinterklaas zette 

Willem eens even goed in het zonnetje. Willem kreeg zelfs van hem de 

uitnodiging om een keer bij de Sint in Spanje langs te komen in plaats van 

telkens naar Turkije op vakantie te gaan.  

Rond 16.00 uur gingen de meeste mensen weer naar huis. Later hebben 

we gehoord dat er nog tot 18.00 uur mensen langs zijn gekomen om 

afscheid van Willem te nemen. Iedereen was het er wel over eens: wat 

zullen we Willem missen!!! Altijd sociaal, in voor een praatje, goedlachs en 

zeer behulpzaam. Daar kan menige sluiswachter nog een voorbeeld aan 

nemen. 

 

Groetjes van Anneke Bakker 

 

 

 

 



ToplichtD_nr  18                                 december 2015 Pagina - 9 - 

 
 

Baggeren Vaarwegen Noord-Holland Noord 
Samengesteld en geschreven door Nancy Gelderman, redactie ToplichtD 

 

Met dank aan dhr. Boerefijn, Technisch Manager Bodem & Groen en 

dhr. drs. Raphet Meeng communicatieadviseur, Provincie Noord-

Holland. 

 

Dat de baggerwerkzaamheden hoognodig gedaan moesten worden: daar 

was iedereen het wel over eens. Wanneer ermee begonnen zou worden 

hing van veel factoren af. De eerste factor waren uiteraard de kosten. 

Deze moesten uit het te besteden budget van de Provincie Noord-Holland 

bekostigd worden. Aangezien er op allerlei gebied diverse kostbare 

projecten op het gebied van onderhoudswerkzaamheden in Noord-Holland 

Noord te realiseren zijn, moeten er prioriteiten gesteld worden. Het 
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onderhoud van de 43 km aan vaarwegen die het noordelijke deel van onze 

provincie rijk is, was er daar één van. 

 

Hard nodig 

Sinds de aanleg van deze vaarwegen is er op het gebied van 

baggerwerkzaamheden niet bekend wanneer er voor het laatst gebaggerd 

is, dus het werd hoog tijd. Momenteel worden deze kanalen voornamelijk 

nog door recreatievaart in gebruik genomen. Gelukkig heeft de provincie 

ingezien dat het ook van belang is om de recreatievaart vrije doorgang te 

geven, immers  de recreatie in de Noordkop heeft een boost nodig en door 

de aanleg van steigers en recreatiehavens, haal je de toeristen naar je 

toe. 

 

Gunning 

Het project werd d.m.v. BVP in de markt gezet, het moest vóór 1 

december 2015 opgeleverd zijn. Deze ‘Best Value Procurement’ 

betekende voor de aanbesteding dat er geselecteerd werd op prestatie-

inkoop. D.w.z.: het project zou worden gegund aan het bedrijf dat A: de 

supervisie over het gehele project zou krijgen en B: de beste kwaliteit zou 

leveren, rekening houdend met een plafondbedrag. De inschrijver moest 

zijn plan degelijk onderbouwen. Het project is uiteindelijk gegund aan de 

firma ‘de Vries en Wiel’ 

 

Voorwerk 

Voor zo’n project van de grond komt is er veel veldwerk nodig: er moet 

rekening gehouden worden met de landeigenaren van de baggerdepots 

en de jachthaventjes en aanlegsteigers dienden geen of zo min mogelijk 
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hinder te ondervinden. Watersportverenigingen, gemeenten, ProRail, 

recreanten, omwonenden en steiger- en loswaleigenaren dienden zo min 

mogelijk last van de werkzaamheden te ondervinden. Ook moest er door 

de aannemer rekening gehouden worden met de vele vaste, lage bruggen 

die dit traject rijk is. Een ander aspect is de natuur: in het gebied zijn veel 

vogels aanwezig langs de kanalen, zoals de beschermde roerdomp. 

Vooral in het broedseizoen mogen deze vogels niet gestoord worden. 

Allemaal beperkingen vanuit de flora- en faunawet. 

 

Klachtenafhandeling 

Waar gewerkt wordt, vallen spaanders en op papier kan men nog zo 

zorgvuldig rekening houden met alle partijen, in de praktijk komt er zo nu 

en dan een klacht binnen waar naar gekeken zal moeten worden. Zo 

ondervond kanovereniging Ossa grote problemen met het te water laten 

van de kano’s door de leidingen die aangelegd waren om de bagger af te 

voeren. De oplossing werd gevonden in het afzinken van deze leidingen, 

waardoor de kanovaarders zonder ongemakken hun sport konden 

beoefenen. Ook werd mij een voorbeeld genoemd van een mevrouw die 

klaagde dat de pomp, waarmee de bagger op de weilanden gespoten 

werd, veel lawaai maakte. De aannemer is in gesprek gegaan met deze 

mevrouw en heeft geconstateerd dat er inderdaad sprake was van 

lawaaioverlast: de booster werd verplaatst! 

 

Hoe vonden de werkzaamheden plaats? 

Dagelijks is er met 5 à 6 materieelstukken tegelijk gewerkt in vakken van 

telkens 500 meter lengte. Na het uitbaggeren van zo’n vak werd 

vervolgens de diepte gepeild. Een vak werd niet eerder opgeleverd 

voordat de peildiepte bereikt was. Daarbij kan ik opmerken dat er 25 cm 

dieper gebaggerd is dan voor nautische diepte wettelijk vereist is. 

Kanttekening daarbij is dat elke vaart zijn eigen diepte-eis heeft. Tevens 

diende er rekening gehouden te worden met de oeverkwaliteit. Deze is op 

sommige stukken dermate slecht dat er tijdens de baggerwerkzaamheden 

een situatie kan ontstaan dat de oevers instabiel worden: op een 

dijkdoorbraak zat men natuurlijk niet te wachten! 

 



ToplichtD_nr  18                                 december 2015 Pagina - 12 - 

Rekening houden met elkaar 

De baggerwerkzaamheden heeft men samen laten gaan met het ophogen 

van de dijken, dat door Hollands Noorderkwartier werd uitgevoerd. 

Onderling is veel overleg geweest met alle betrokken partijen om te 

voorkomen dat men in elkaars vaarwater zou belanden. Ook werd 

gekeken hoe men elkaar kon ondersteunen. Een gedegen samenwerking 

kent veel voordelen maar vraagt ook om veel overleg en afstemming op 

elkaar. Zo mogelijk werden de vaarbewegingen op elkaar afgestemd en 

soms uitgesteld om de ander de ruimte te geven zijn werk te doen. Een 

dergelijke samenwerking mag gerust uniek genoemd worden. 

 

Cijfers en feiten 

Over welke getallen spreken we bij zo’n gigantisch project? Het ging hier 

in totaal om zeven vaarten met in totaal 43 km vaarweg. Het betrof de 

volgende kanalen:  

 Schagerkoggekanaal - 

Kolhornerdiep: hier werd 83230 

m3 bruikbare bagger 

uitgehaald. Daarnaast 11724 

m3 niet toepasbare bagger 

naar boven gehaald. 

 Het Kraspolderkanaal - 

Langedijkervaart - 

Niedorpervaarttraject: goed 

voor 246599 m3 bruikbare 

bagger. Hiervan bleek 5527 m3 

niet toepasbaar. 

 De Huigenvaart: bevatte 16236 

m3 toepasbare bagger. 

 De Markervaart – 

Koggerpoldervaart: hier haalde 

men 21683 m3 bruikbare 

bagger naar boven. 
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In totaliteit spreken we over 406682 kub bagger, waarvan minder dan 10% 

dermate vervuild was dat het afgevoerd en elders verwerkt moest worden. 

Vruchtbare bagger die bij de acht weilanddepots van diverse 

landeigenaren terecht is gekomen zal daar na inklinking zorgen voor 

landophoging en vruchtbare landbouwgrond. 

 

Wat kost dat nou? 

In eerste instantie kost zo’n gigaproject veel inzet van alle partijen. Er gaat 

veel water naar de zee voordat er ook maar één machine of arbeider aan 

de slag kan. Eerder heb ik in dit artikel al aangegeven wat en wie erbij 

komt kijken voordat er überhaupt begonnen kan worden. Daarvoor heb je 

de inspanningen en instemmingen van projectleiders, tekenaars, 

calculators, technici, geldschieters, grondeigenaren, omwonenden en 

natuurbeschermers nodig. Het is van het grootste belang dat uiteindelijk 

alle neuzen de zelfde kant op wijzen. Wellicht zal men hier en daar wat 

water bij de wijn gedaan hebben om het gemeenschappelijk belang in het 

oog te houden: een goed bevaarbaar kanaal! De kosten van dit anderhalf 

jaar durend project bedragen 6 miljoen euro. Daarbij is men zowel binnen 

het budget als ook binnen de gestelde termijn gebleven.  

 

Resultaat 

Een goed bevaarbaar kanaal heeft alles te maken met veiligheid. 

Veiligheid doordat het niet vervuild is. Hiervan profiteert de visstand en dit 

zal op de duur tot gevolg hebben dat de rest van de fauna verbetert. Het 

een kan niet zonder het ander en de flora zal hier ook zijn voordeel uit 

weten te halen. Veiligheid ook voor de recreatievaart: wie heeft er niet ooit 

te maken gehad met een paal, fietswrak, plastic afval of andere rotzooi in 

de schroef van zijn boot?! Of erger, dat de romp van zijn schip 

opengehaald werd door een stuk staal dat niet zichtbaar onder de 

waterspiegel in de bodem van het kanaal stak? Wie heeft er niet een keer 

met de romp van zijn vaartuig vastgezeten op de bodem van het kanaal 

omdat met name in bochten en bij steigers de bagger opgehoogd lag?  

Persoonlijk denk ik dat er heel veel partijen voordeel hebben doordat dit 

gigantische project aangepakt en inmiddels voltooid is. De recreatie krijgt 

een boost doordat ook de wat diepere schepen de kanalen kunnen 
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bevaren. Daarbij zijn er in de afgelopen jaren meerdere recreatiehavens 

aangepakt of aangelegd. Er zijn verschillende aanlegsteigers geplaatst, 

wat de aantrekkelijkheid voor het toeristisch gebied van de Noordkop 

vergroot. De recreatievaarders, de hengelsporters, de kano- en de 

roeivereniging, de rondvaartboten en de sloepenverhuurders merken 

wellicht direct welke voordelen het baggeren teweeg heeft gebracht. Maar 

ook de horeca aan de wal, de winkeliers waar recreanten hun 

boodschappen doen en de in de omgeving gelegen musea en attracties 

hebben baat bij een groter aantal recreanten die de dorpen en steden 

zullen bezoeken. Tevens draagt dit project bij aan de verbetering van de 

waterhuishouding. De onderhoudsplicht van het hydraulisch profiel ligt 

namelijk ook bij de provincie. Naast het vaarwegprofiel is ook het 

afvoerprofiel, met Hollands Noorderkwartier als beheerder, voor de 

komende jaren gewaarborgd. 

Dat er hier en daar wat overlast is ontstaan was natuurlijk niet te 

voorkomen. Zo zal men af en toe hebben moeten wachten als er een 

ponton met daarop een kraan aan het baggeren was en zal niet elke dijk 

bereikbaar zijn geweest of er netjes bij hebben gelegen. Maar wat telt is 

het resultaat en je mag hier gerust spreken van:  

‘Het kost wat, maar dan heb je ook wat!’ 

 

 

Even voorstellen 
Gerard Valk en 
Gees Kuiper. 
 
Gerard Valk: geboren 

1950 en woonachtig in 

Malden. 

Mijn roots liggen in de 

Rijn- en Binnenvaart, 

geboren op een schip 

en daar ook altijd als 

zelfstandige werkzaam 
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geweest. In 2008 gestopt en het bedrijf verkocht. Sindsdien werkzaam   

als adviseur (ZZP-er) en ongeveer 1 dag in de week als regiocoördinator 

voor BLN Koninklijke Schuttevaer (vereniging voor nautisch technische 

zaken) in Zuid-Oost Nederland. 

Gees Kuiper: geboren 1948 en wonende in Noord-Scharwoude. Bij de 

meesten van jullie wel bekend van installatiebedrijf W. Kuiper & Zoon in 

Noord-Scharwoude. 

 

Beide solo omdat onze partners overleden zijn. We hebben elkaar dan ook 

ontmoet op een soloweek van de NKC (Nederlandse Kampeerauto Club)  

in Oisterwijk, waar we alle twee met onze camper aan deelnamen! En 

zodoende kom je dan hier in Noord-Scharwoude terecht. En nadat we al 

een paar keer met vrienden met hun sloep meegevaren waren in dit mooie 

gebied vonden we het wel leuk om er zelf ook een te kopen. We zijn nu al 

weer twee jaar in het bezit van een Oudhuyzer van 6,20 meter en van de 

zomer zijn we ook lid geworden van de WSV Langedijk. 

 

Met verschillende mensen van jullie vereniging heb ik al kennis gemaakt, 

omdat ik op uitnodiging van de zomer een deel van de Techniekavond van 

de WSV mocht verzorgen en wat mij betreft was het een geslaagde 

avond! Ook op de afsluitmiddag/avond, die wat ons betreft zeer geslaagd 

was, hebben we ook weer met deze en gene kennis gemaakt en gaan we 

ons steeds beter thuis voelen bij jullie fantastische watersportvereniging. 

Blijft mij niets anders over 

dan iedereen fijne 

feestdagen te wensen en 

in het nieuwe jaar veel 

vaarplezier en nogmaals 

bedankt voor de warme 

ontvangst!  
 

Groetjes van de 

‘Venus’   Gerard en 

Gees 
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Kosten lidmaatschap, vlag, adverteren 
 
Contributie:  per jaar   €  30,- 
Inschrijfgeld:  eenmalig   €  7,50 
Verenigingsvlag: per stuk   €  8,50  
Adverteren:  leden     gratis 
   niet-leden (1/8 pagina) €  2,50 
  
Advertenties bedrijven: Op aanvraag    
 
Betalingen  WSVL RABOBANK  NL 50 RABO 017 0048 691           
              t.n.v. WSV Langedijk 
 
Nieuwe leden: Gerard Valk en Gees Kuiper 

   Ed en Joys Jansen  

 

Totaal leden:  80 

 

 

Jaarvergadering: 12 maart 2016 

    
 
Samenstelling Activiteitencommissie:  
 
Nel Bruijn      06-38375775 
Els Guit      0226-314646 
Jany Kos - Droog                              0226-315333 / 06-33588355 
Riet Vogels      0226-312311 
 
 
Bestuursleden Stichting Recreatiehaven Broekhorn:   
 
Fred de Bruijne  Voorzitter  0226-314991   
Cor Poland    Penningmeester 0224-533302   
Agaath Jol - van der Hulst     Secretaris           0226-316955 
Kees Stofberg   Technische dienst 0226-318067 
Karel Popall   Havencoördinator 0226-313137 
 


