
WSVO, van 2009 naar 2010 

Tijdens de Nieuwjaarsborrel bij Klein Stelle op 10 januari 2010 hebben we met een select 

gezelschap genoten van de verhalen van Bob en Willy Klupper die met hun Westerly 37 in 

etappes de Middellandse Zee hebben doorkruist. Een mooi verhaal en leuke sfeer in winters 

Wemeldinge. 

Over alle activiteiten die we in 2009 hebben georganiseerd leest u meer in het jaarverslag van 

onze secretaris. Maar als ik toch even terug kijk dan hebben we een prachtige zomer gehad, 

en mogen we ons gelukkig prijzen dat we in het bestuur en met onze vrijwilligers in goede 

harmonie de vereniging maken tot wat die is. Twilight races, Openings- en sluitingstocht, 

Clubkampioenschap en Long Distance Race, Kouweneuzeraces en Winterbrunches.het 

worden begrippen binnen onze vereniging! 

Afgelopen jaar hebben we aandacht besteed aan het werven van nieuwe leden door een kaart 

te maken met alle informatie over onze vereniging. Immers het aantal leden is redelijk stabiel, 

maar de kosten stijgen zoals energie van het clubgebouw, maar ook de afdracht aan het 

watersportverbond. Als bestuur willen we daarom met u nadenken over het werven van extra 

leden (dus zeg het voort) en inkomsten door bijvoorbeeld advertenties op onze website. 

Tijdens onze algemene ledenvergadering zullen we hier verder aandacht aan besteden. 

Watersportvereniging d’Oosterschelde (WSVO) is opgericht 27 oktober 1976 en heeft in haar 

statuten staan:  

 Het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen, 

lezingen en dergelijke de watersport betreffende.  

 Het organiseren van wedstrijden en tochten.  

 Het samenwerken met andere watersportverenigingen die hetzelfde of nagenoeg het 

zelfde doel nastreven.  

 Andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.  

W.S.V.O. staat voor: 

W van Water, wind, wedstrijden en WSVO journaal 

Het promoten van de watersport in het algemeen en het organiseren van (club-) wedstrijden. 

Doordat we enkele jaren geleden ons clubblad hebben afgeschaft informeren wij onze leden 

via onze website(www.wsvo.nl) en via e-mail (WSVO-journaal). Onze secretaris zorgt er 

voor dat u iedere keer op de hoogte bent van onze evenementen. 

S van Sfeer, sociale contacten en sluitingstocht 

Doordat we vertoeven in de prachtige commerciële haven van Wemeldinge heeft onze 

vereniging een typisch karakter. Het sociale staat voorop, in plaats van de zorgen voor 

steigers, haven, regelement etc. Wat dat betreft hebben we het gemakkelijk, aan de andere 

kant is het moeilijk om contact te maken met alle ligplaatshouders. We hopen dat onze 

promotie campagne met de briefkaarten en de verhalen over onze activiteiten meer leden zal 

trekken. 

V van Varen, voortvarend en vrienden van WSVO 

Het genieten van het water staat voorop. Voor het bestuur maakt het niet uit of dat nu met een 

vis- motor- of zeilboot is. We roepen u op om plaats te nemen in een commissie, zodat iedere 



groep van watersporters zich thuis voelt bij onze vereniging en dat er aantrekkelijke 

activiteiten zijn, dus niet enkel voor zeilers. De vereniging is voortvarend, zeker! Het bestuur, 

de vrijwilligers (start/finish Twilights), sponsors (vrienden) en een aantal actieve leden 

(organisatie vaartochten) zorgen ervoor dat de vereniging blijft draaien. Echter meer leden 

zijn nodig in de toekomst. 

O van Ontmoeten, openingstocht en omgeving 

Zelfs in de winter ontmoeten we elkaar tijdens de Kouweneuzenraces (Micro Magic zeilen) en 

aansluitende winterbrunches. We mogen genieten van de Oosterschelde, het grootste 

nationaal park van Nederland. Wemeldinge is prima gelegen en heeft goede voorzieningen, 

overigens voor een groot deel dankzij de watersport. 

We gaan op naar het nieuwe zeilseizoen, maar tussen al het boenen door komt op 30 april 

2010 het koninklijk huis Wemeldinge met een bezoek vereren. Zorg dat u erbij bent en dat uw 

boot fel oranje is versierd! 

Met sportieve groet, 

Marco van Dijke 

Voorzitter WSVO 

januari 2010  

 


