
Terugblik 2006 - vooruitblik 2007 

In ons clubblad was het een goede traditie dat de voorzitter terugkeek op het afgelopen jaar. 

Dit jaar doe ik dat via dit digitale bericht. Eén van de keuzes die we afgelopen jaar hebben 

gemaakt was namelijk om het clubblad niet meer uit te geven.  

Onze website (gemaakt door clublid Geert van Camp) is zeer succesvol. Ruim 5000 unieke 

bezoekers per maand meten we op dit moment. De in mei gehouden enquête wijst uit dat u 

onze site zeer informatief vindt. Volgend jaar wordt de site van een ander jasje voorzien en 

werken we verder aan de actualiteit van onze informatie.  

Ook wil ik stilstaan bij de tomeloze inzet van onze secretaris Kees Groeneveld. Hij stelt u via 

de mail van ieder evenement op de hoogte, maar is ook de drijvende kracht achter veel van 

onze evenementen. De e-mail blijkt zeer effectief (en is nog gratis ook). In plaats van het 

clubblad zullen we volgend jaar starten met een e-mail nieuwsbrief zodat u op de hoogte 

wordt gehouden van de actualiteiten. Onze sponsoren kunnen op deze nieuwsbrief adverteren.  

In februari 2006 namen Johan Eckhardt en Harry Jansen afscheid en werd ondergetekende 

voorzitter van de WSVO. In diezelfde algemene ledenvergadering is besloten om onze 

'garage' onder Bom Dia te verruilen voor een echt clubgebouw. Met vermeende krachten is 

gewerkt aan de realisatie van dit prachtige clubgebouw. Het is op zijn plaats om alle helpers 

en sponsoren nog een keer te bedanken. Op 20 mei hebben onze ereleden Jan en Loes 

Haverhoek het gebouw officieel geopend. Een mooi feest met onweer als voorafje (de 

kanaalcup werd afgelast) en onbeperkt sliptong eten als toetje.  

De twilight races die op de woensdagavond worden gezeild zijn een ongekend succes. Wat 

gestart is als een zeilwedstrijdje onder de bestuursleden is geworden tot een waar evenement! 

Ruim twintig schepen aan de start op een doordeweekse dag. Ook volgend jaar zetten we deze 

races voort. We zullen zelfs een professionele fotograaf uitnodigen op één van de wedstrijden 

zodat u de fotocollectie van uw schip kunt uitbreiden (natuurlijk willen we ook een exemplaar 

voor in ons clubgebouw). Deze maand heeft Marc Claessens met een aantal leden het rating 

systeem doorgesproken. Volgend jaar blijven we varen onder het SW-systeem. Uw rating 

wordt éénmalig voor het seizoen berekend en de factoren die uw rating bepalen worden op 

onze site gepubliceerd.  

Ook onze traditionele evenementen zijn dit jaar gehouden (midzomernacht en long-distance) 

en het jeugdzeilen is weer nieuw leven in geblazen. De Deltaweek hield zelfs een tussenstop 

in Wemeldinge en dat gaat in 2007 ook weer gebeuren.  

Vanaf november worden 1 x per maand de Kouweneuzenraces gevaren met de Micro Magic. 

Steven Jacobs is daarbij uw gastheer, een mooi moment om elkaar te ontmoeten, bij te praten, 

maar natuurlijk ook elkaar de loef af te steken. Eetcafé De Optimist sponsort ook bij dit 

evenement weer de heerlijke erwtensoep, dus doe mee of kom eens langs.  

Wat wel uit het bovenstaand mag blijken is dat we zeer actief zijn als vereniging. Het 

programma voor 2007 is al klaar en daarbij constateerden we dat wij als bestuur aan de top 

zitten van wat we met dit team kunnen organiseren. We zoeken daarom versterking van het 

bestuur; een wedstrijdleider voor de twilights, en commissieleden. We willen ook het 

'motorboten-gehalte' van de club versterken en zelfs de vissers onder ons stimuleren. Wij 

staan open voor alle initiatieven op deze fronten. Wat ons betreft dus volle kracht vooruit!  



Tot op onze nieuwjaarsborrel op 19 januari.  

Marco van Dijke 

Voorzitter WSVO 

December 2006  

 


