W.S.V. BRIELLE NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief : 2021-6
Betreft
: Achterhek, kaarten en Kersttaart
Datum
: 17 oktober 2021

Beste leden,
Tot mijn genoegen kan ik u mededelen dat de Algemene Ledenvergadering van afgelopen
vrijdag 15 oktober in een geweldig goede sfeer verlopen is.
Iedereen was blij weer eens bij elkaar te kunnen komen; de opkomst was boven verwachting!
Daarnaast zijn alle door het bestuur gedane voorstellen (zowel ten aanzien van benoemingen
bestuursleden als het ter beschikking stellen van de vereiste middelen voor het herstel van de
damwanden als voor het zoeken van een vervanging voor de inmiddels gesloopte stacaravan)
goedgekeurd.
Vanaf deze plaats nogmaals dank voor de inzet van de (nu oud-) bestuursleden en dank aan de
vrijwilligers die zich hebben opgegeven voor het vormen van de kascontrolecommissie voor
volgend jaar! We kunnen er weer tegenaan!
Dit is echter nog niet alles:
Gezien de versoepelde maatregelen kan er ook weer gekaart worden!
Paula heeft daarom met groot enthousiasme het onderstaand rooster voor het Klaverjassen en
Jokeren opgesteld:
Plaats; Clubhuis WSV Brielle
Inloop tussen 12:30 en 12:50. Aanvang: 13:00 uur.
Zondag 24 oktober; 14 november en 12 december 2021
Zondag 16 januari; 13 februari; 13 maart; 10 april 2021
Opgeven (en graag afbellen als u verhinderd bent) bij Paula Poolman (06-28572188).
Wij wensen u allen een gezellig kaartseizoen!
Op 11 december kan onder leiding van Karin weer een Kersttaart of Kerstkrans gemaakt
worden. Deze workshop wordt ook gehouden in ons clubhuis. Aanvang 14:00 uur;
kosten € 15,00
(voor de goede orde: geen eetbare taart maar een taartvormig kerststuk).
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Uiteraard kan er uitsluitend gebruik worden gemaakt van het clubhuis indien een geldige QRcode / vaccinatiebewijs o.i.d. getoond kan worden!
Wij zijn verplicht dat te controleren!
Tot slot:
Het elektronisch slot van het achterhek (hellingterrein / parkeerplaats) werkt niet meer. Dit
slot zal zo spoedig mogelijk vervangen worden, maar de levertijd van dit slot is vanwege de
malaise op het chipvlak zeer ongewis en zou zomaar een paar maanden kunnen duren.
Derhalve heeft het bestuur besloten het hek tijdelijk van het oude conventionele slot te voorzien.
De meeste gerechtigden voor toegang tot het hellingterrein hebben hun oude sleutel nog wel;
anders even goed zoeken, want er zijn nog maar enkele exemplaren beschikbaar (bij
havenmeester, havencommissaris of secretariaat).
Denkt u er wel aan het hek achter u ook weer op slot te doen?
Belangrijke data:
Kaarten:
Hellingen:
Workshop kerststukjes

zie voorgaand rooster
6 en 7 november
11 december

Wat Blijft:
Denk aan uw medemens…Verkouden…Andre klachten die zouden kunnen duiden op…
LAAT U TESTEN en kies voor zelfquarantaine tot u de uitslag heeft!
Wij wensen u een fijn herfstseizoen!
Namens het bestuur,

Chris Visser.
Voorzitter.
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