Nieuwsbrief van de OWV
OWV Evenementen
• Kaasfondue
26 mei 2018
•

Pannenkoekenmiddag
24 juni 2018

•

zwoele ZomerWijnAvond
7 juli 2018

Activiteiten kalender
2018

Van de voorzitter
Op de laatste ALV is er een aantal
zaken besproken die belangrijk zijn
voor alle leden. Niet iedereen is hiervan
op de hoogte omdat de opkomst laag
was.
Belangrijk voor het onderhoud van de
haven is vernieuwing van de steigers. Er
moet nagedacht worden over hoe we
de haven gaan inrichten en daar
hebben wij jullie hulp bij nodig.
De leden zijn tenslotte de gebruikers.

Evenement
Een van onze leden kwam met het idee
voor een Bier/Saté-avond. We dopen
dat tot een BierBeque. De datum
hiervan zal in overleg met de
kantinecommissie gekozen worden.
Er is een aantal andere evenementen
gepland waaronder op 26 mei een
kaasfondue. Inschrijven kan via de
website. Ook is er het plan om een
zwoele ZomerWijnAvond te
organiseren. Deze datum is al wel
bekend en wordt 7 juli.

Het is van belang dat er een commissie
wordt opgericht die hierover plannen
maakt. We vragen ook input van de
overige leden. Dus…kijk eens om je
heen als je in een andere haven bent.
Is de steiger drijvend, of juist vast, van
kunststof of van hout? Kortom laat ons
weten wat jullie denken dat wij nodig
hebben.
Dus heb je zin om mee te denken? Meld
je aan voor de commissie.

Alternatieve
werkbeurt
Wij willen twee vliegen in een
klap slaan door in het nieuwe
werkbeurtenseizoen een proef te
starten om als alternatief voor
een ‘buiten’-werkbeurt een
bardienst te draaien op
zaterdag en/of zondag. Het
spreekt voor zich dat niet alle
werkbeurten voor een bardienst
ingeruild kunnen worden.
Onderhoud aan de haven blijft
belangrijk.
De proef zal uitwijzen of dit
haalbaar is. Wie hiervoor
interesse heeft laat het ons
weten en stuur ons een e-mail.
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en dan nog even dit …..

Nieuwe leden:

Emmalaan 60
3051 JH Rotterdam
Telefoon:
(010) 4224494

Op de ledenvergadering is over een aantal
punten gesproken die iedereen aangaan.
Hieronder een opsomming wat zo al ter tafel
kwam.
Fietsen en scooters:
Het is fijn als u met de fiets naar de haven komt,
dat vermindert de parkeeroverlast op de
Emmalaan. Stal uw fiets dan wel netjes in de
daarvoor bestemde beugels binnen het hek van
de haven. De scooters blijven buiten de haven
maar zorg ervoor dat u niemand hindert.

E-mail:
jachthaven@owv-rotterdam.nl

Website:
www.owv-rotterdam.nl

Havenhek:
Het hek staat regelmatig open waardoor er ook
niet-leden de haven kunnen binnenlopen. Let u
erop bij binnenkomst het hek te sluiten.
Loopsteigers:
Het komt voor dat er op de steigers zeilen,
touwen of andere zaken liggen die daar niet
horen. Deze spullen zijn belemmerend voor de
doorgang. Denk een beetje aan elkaar.
Vuilnis:
Wanneer de afvalbakken van de haven vol zijn is
het de bedoeling dat u uw vuil meeneemt naar
huis en daar weggooit. Geen afval naast de
bakken achterlaten.
Varen:
Wanneer u de haven in- of uitvaart doe dat dan
zo rustig mogelijk om overlast bij anderen te
vermijden.
Zwemmen:
In de haven is zwemmen verboden. Wanneer u
wilt zwemmen - vaar de haven uit en ga ergens
voor anker.

Tot slot:
OWV is een vereniging. Alle bovengenoemde
punten gelden voor iedereen. Wijs elkaar erop
en spreek elkaar erop aan.

Wilt u geen nieuwsbrief meer
ontvangen? Afmelden kan hier
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