
Nieuwsflits december 2022 
 
We zijn goed op weg. Laat 2023 maar 
komen.  
 

 

Sinds onze nuttige en leuke jaarvergadering is het een tijdje stil geweest. De jaarvergadering 

leverde echter heel wat huiswerk op voor veel mensen.  

Op de jaarvergadering heeft de penningmeester Henk van der Zande decharge voor de 

financiën gekregen. Financieel is de ZVB gezond. Wel laat de hoge inflatie zijn sporen na. Op 

advies van de penningmeester heeft de algemene vergadering besloten de 

lidmaatschapsgelden, lesgelden en dergelijke met 5% te verhogen. Jammer maar 

noodzakelijk. Voor onze “oude” penningmeester Henk van der Zande en onze nieuwe 

penningmeester Gerko Vink geeft de gezonde financiële toestand  een mooie basis om de 

overdracht te regelen. Vanaf 1 januari is Gerko Vink in control. Gerko Vink heeft inmiddels 

ook zijn eerste bestuursvergadering achter de rug. Kortom hij heeft al een goed idee 

waaraan hij begonnen is. 

Ook is de wedstrijdkalender op de jaarvergadering aan de orde geweest. Dit jaar zijn er op 

de eigen plas voor elke groep zeilers weer prachtige evenementen, waaronder twee NK’s. 

Samen hebben we vast kunnen stellen dat we goed in de markt liggen. Onze vrijwilligers 

begeleiden elke keer weer enthousiast en bekwaam de wedstrijden. Inmiddels beheersen zij 

elke variant in de wedstrijdbanen feilloos. .                                                                                                              

Dirk Evers heeft als wedstrijdleider wel duidelijk gemaakt, dat hij hulp vanuit de andere 

wedstrijdleiders nodig heeft. Uit stille bron weet ik dat zij er samen uit zijn. Dirk krijgt zijn 

gevraagde hulp. Het is een pak van zijn hart.                                                                                                                       

Ondertussen is Dirk al vol op bezig met de voorbereidingen voor de grote evenementen. Ook 

onze klassenvoogden en anderen dragen hieraan hun steentje bij. Naast het wedstrijddeel 

moet er immers ook een walprogramma komen. 

 

 

Een goede voorbereiding is het halve werk. De foto’s zijn tijdens het Nationaal 

Kampioenschap Spanker, Efsix en Javelin gemaakt door Meta Speelman. 



Lucien de Boer bouwt ondertussen met de instructeurs en de begeleiders verder aan ons 

omvangrijke  aanbod in de CWO-lessen, wedstrijdtrainingen en lessen voor volwassenen. 

Halverwege januari hoopt Lucien het programma aan de buiten wereld te presenteren. Op 

hoofdlijnen zal het programma 2023 vergelijkbaar zijn met het programma in 2022. Wil je je 

al opgeven voor de lessen en/of trainingen neem gerust contact op via 

secretaris@zvbelterwiede.nl . 

 

 

 

 

 

Misschien wel ijskoud de beste. 

 

Foto Jan van Esseveld 

 

 

 

 

De kalender en onze aankondigingen voor het nieuwe seizoen komen natuurlijk op onze 

website en in ons jaarboekje. Heb je teksten, ben je gevraagd om teksten te schrijven, 

lever die dan voor de Kerst in. Onze vormgever, samensteller en webmaster Jan-Rein van 

Esseveld kan dan mooi de komende tijd de stille uren benutten om het boekje te bewerken 

en de teksten voor de website klaar te zetten. Je kunt de teksten en foto’s mailen naar  

webmaster@zvbelterwiede.nl .  

Tot slot even heel kort. In 2023 doen we liefst twee keer een Optimist on Tour. Ook de grote 

evenementen trekken de aandacht en zullen vast weer een mooi stukje in de krant 

opleveren. Naast onze mooie website zorgt jullie mond-op-mond-reclame er voor dat veel 

mensen ons kennen. Wij zijn goed op weg. Laat 2023 maar komen.   

  

 

 

Wij wensen iedereen fijne 

feestdagen toe. 
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