Jaarverslag 2017 secretaris en diverse commissies
PR Commissie
De PR commissie is in 2017 niet bij elkaar gekomen. De activiteiten op het gebied van PR zijn in het bestuur geregeld.
Wel zijn er diverse acties gehouden om de bekendheid van de WVW te vergroten.
De WVW heeft op de jaarlijkse braderie in Wormer gestaan, Er zijn diverse artikels over de WVW in de pers verschenen. De WVW heeft deelgenomen aan
diverse evenementen rond jeugdzeilen.
Ook heeft de WVW deelgenomen aan diverse initiatieven met de gemeente en hoogheemraadschap over de toeristische bereikbaarheid en bevaarbaarheid van
het Zwet te bevorderen en nemen wij deel aan de gesprekken over vaarroutes, de Bartelsluis en aanlegplaatsen in het Wormer- en Jisperveld.
Milieu/veiligheidscommissie
Afgelopen jaar heeft de focus gelegen in de certificering van de Kraanmachinisten.
Dit was noodzakelijk ook verzekeringstechnisch.
Met trots kan ik dan ook vertellen dat alle machinisten zijn geslaagd voor deze
Pittige cursus.
En dat zij hun certificaat in ontvangst hebben mogen ontvangen.
Ook de waterleidingen hebben in opdracht van de de milieuinspecteur de nodige aandacht
Gekregen.
Er zijn noodzakelijke maatregelen getroffen om alles schoon en bacterievrij te krijgen
En te houden.
Dit betekend ook weer een extra taak voor onze havenmeester, veel administratie.
Het komende jaar zullen wij bij de WvW een cursus AED gaan verzorgen, hierover volgt
Nog een mededeling in de TITAN.
Jeugdzeil Commissie
Micro-Magic ochtend
Zondagochtend 7 februari hebben we voor de jeugd van de zeilverenigingen rond het Alkmaardermeer een kennismaking met radiografisch bestuurde zeilboten
georganiseerd.
Met 12 boten en meer dan 30 kinderen was dit een succes en voor herhaling vatbaar.
Zwembad Festijn op 8 april samen met ZWVU, ARZV, ZO en ZZV.
34 deelnemers waarvan 7 kinderen van de WVW. Allen geslaagd voor de aantekening Veiligheid op hun CWO vorderingenstaat. De instructieles van de
reddingsbrigade Castricum was een groot succes.
Zeillessen gingen van start op vrijdag 21 april.
Door 9 trainers zijn er 48 zeillessen verzorgd. Hieraan namen 81 kinderen deel. Omdat veel kinderen aan 2 blokken hebben meegedaan betrof het 49
verschillende kinderen.
Er werden 7 CWO 1 diploma's verstrekt, 5 kinderen haalden hun CWO 2 diploma en 3 kinderen hun CWO 3. Voor deze laatste groep hebben we een extra
lesblok 5+ moeten inlassen om hun vaardigheden voldoende te oefenen.
Er waren 36 aanmeldingen voor het kennismakingsblok (vorig jaar 34)
I.v.m. 4 aanmeldingen via optimist on tour van het watersportverbond, hebben we in de laatste week van de schoolvakantie een avond zeil vierdaagse
georganiseerd.
De doorstroming van het kennismakingsblok naar blok 2 lag weer op de gebruikelijke 50 %.
Met de voorzichtiger opbouw, met meer aandacht voor angst, betere aanpassingen aan het weer en meer variatie in de lesstof (het moet vooral leuk zijn),
hebben we de lijn van de 2 voorgaande jaren doorgezet.
Wedstrijdzeilen
Ook dit voorjaar is er een wedstrijdblok georganiseerd waar 7 kinderen dit jaar aan hebben mee gedaan. Bestaande uit 3 lessen en 2 wedstrijdavonden.
Aan de zeil challenge in Uitgeest werd door 8 kinderen van de WVW deelgenomen.
Omdat er veel wind stond hebben uiteindelijk 4 kinderen alle heats gevaren. De anderen hebben (deels) deelgenomen aan het spelprogramma. In de
eindklassering werden onze kinderen 2 en 3 Een uitstekende prestatie.
8 kinderen hebben deelgenomen aan de 2e jaargang van de Wormer open (Beschuittoren Regatta) in de optimisten-klasse.
Dit zeilevenement is ondanks wind gebrek en afnemend aantal boten zeker voor herhaling vatbaar.
Verenigingsdag van de scholen op 28 juni.
31 kinderen van groep 7 hebben kennis gemaakt met het zeilen in 8 Barnegatten.
Sluizentocht
3 deelnemers in 1 boot hebben de tocht bij prachtig weer volbracht.
School Zeilkampioenschap Wormerland
Hiermee werd het seizoen afgesloten. Door het moeten schuiven van de datum hebben dit jaar slechts 5 teams met 17 kinderen deelgenomen.

Materiaal Uitbreiding
Door een schenking van het schipholfonds zijn wij in staat gesteld 2 Topaz wedstrijdboten aan te schaffen. Door strubbelingen met de leverancier van de eerder
gekozen Hardly, zijn deze pas in het najaar beschikbaar gekomen.
Ook de boeien hebben we kunnen vervangen door 8 nieuwe. 5 optimisten zijn voorzien van nieuwe zeilen geschonken door Dekker Watersport.
Opleiden van instructeurs/trainers
1 trainers heeft het vaarbewijs 1 gehaald
1 trainers is geslaagd voor het CWO 3 zeilinstructeurs diploma.
Opleidings en examenkosten kosten zijn voor de vereniging mits de deelnemer zich een aantal jaren inzet voor het jeugdzeilen bij de WVW. Tijd is voor de
deelnemer.
Zwetshuis Commissie
We hadden een wat moeizame start van het jaar i.v.m. het niet op tijd aanwezig zijn van de
voor ons belangrijke en benodigde gegevens op de jaarkalender.
Zodoende kwam de Zwetshuis commissie voor dit seizoen later bij elkaar dan gewoonlijk.
Op de activiteitenkalender van 2017 waren er grofweg zo’n 65 activiteiten waaraan door de Zwetshuis commissieleden medewerking gegeven moest worden.
8 mei zijn wij als Zwethuis Commissie bij elkaar gekomen en getooid met de agenda’s en de jaarkalender voor 2017 hebben wij getracht ook dit jaar weer rond
te krijgen.
De Zwetshuis Commissie bevatte 14 leden waaronder de taken verdeeld moesten worden.
Dit betekende veel werk en gepuzzel om het rooster rond te krijgen, mede omdat er voor
bepaalde activiteiten meerdere personen nodig zijn.
Dit lukte niet in één keer voor het hele seizoen aangezien er wat mutaties waren in het ledenbestand en er wat commissieleden verhinderd waren. Maar
gelukkig beschikt de WVW over een aantal goedwillende leden, die bij problemen de helpende hand willen bieden.
Hulde voor deze mensen.
Voor wat betreft de Horeca/drankvergunning
Dit proces is eind november 2016 afgerond ,alle investeringen en aanpassingen zijn gedaan en inmiddels zijn bijna alle medewerkers van het Zwetshuis in het
bezit van een IVA certificaat.
Verder is het seizoen 2017 goed verlopen en zijn er weinig bijzonderheden te vermelden.
Activiteiten Commissie
22-4-2017
Opening Vaarseizoen.
Opkomst ongeveer 20 leden.een gezellige avond met hapjes en leuke muziek
31-3-2017
Na een lange tijd weer een keer klaverjassen om de wisselbeker.
8 personen kwamen op deze avond.
Toch leuk en weer voor herhaling vatbaar.
17-6-2017
Midzomerfeest.
Zoals gebruikelijk beginnen we met vissen.
s Middags Bungy roeien en de jaarlijkse steiger veiling.
Daarna de barbecue
s Avonds muziek.ong. 25 leden bezochten dit evenement.
altijd en leuke dag.
25-11-2017
Sluiting vaarseizoen.
Deze avond in combinatie met de snert en bingo.
12 leden kwamen voor de snert.
Als verrassing was daar de huldiging door Burgemeester Tange van Dirk Breet in verband
met zijn 25 jarig jubileum als havenmeester.
Daarna de bingo waar 20 mensen aan meededen.
Aan het eind van de avond met een positief saldo voor WvW en de penningmeester.
Per saldo is de opkomst zoals de laatste jaren gebruikelijk niet best.
Vergrijzing /teveel andere activiteiten.?
Misschien moeten we de tijdstippen veranderen.
Subsidie en sponsering
Naast onze trouwen adverteerders in de Titan (Klaas Mulder, Bijdam watersport, Kanocentrum Arjan Bloem en Dekker watersport) hebben we van de gemeente
weer subsidie gehad voor de schoolkampioenschappen.
Wim Jillings heeft voor het jeugdzeilen 6000 euro subsidie ontvangen van het Schipholfonds. Van deze gift zijn twee zeilboten aangeschaft voor onze jeugd.
Tevens heeft Wim subsidie aangevraagd bij de gemeente voor onze vereniging. Deze subsidie zal volgend jaar aanvangen.
Verder sponseren Dekker watersport en F.G. Smit het jeugdzeilen door middel van giften zoals zeilen voor onze optimisten en sportprijzen.

