Werkgroependag 25 november 2017
Ruim 60 leden konden de Terra Nova vinden die dit keer in Amersfoort lag afgemeerd.
Bij binnenkomst liep je gelijk tegen het boekenstalletje van Henk en Gerda Morel aan.
De benaming werkgroependag staat ter discussie, we willen er ook graag nieuwe leden zien maar "nieuwe ledendag"
bekt niet lekker en dekt ook niet de lading. "Open dag" dan??
Onze voorzitter Rolf v.d. Mark was nieuwsgierig naar het aantal nieuwe leden die daadwerkelijk aanwezig waren. Vele
handen gingen omhoog en Rolf keek heel tevreden.
Hij maakte er nog een hele act van om het 1800-ste lid, Peter Zwart, in het zonnetje te zetten.
Mirjam Peil werd ook in de schijnwerpers gezet en kreeg de versierselen van " lid van verdienste" uitgereikt.
Alle werkgroepen hielden een praatje; wat is er de afgelopen jaar gedaan en wat zijn de plannen.
Peter Banda was in zijn nopjes met de 5 nieuwe ligplaatsen in Geertruidenberg.
George Snijder van de webredactie vertelde dat er 125 bezoekers per dag onze website bekijken.
7% buitenlanders, tot Zwitserland en Brazilië aan toe. Helaas is maar 14% jonger dan 34 jaar.
Ter infomatie van de nieuwe leden vertelde Jan Lock wat over de Terra Nova.
Mirjam Peil van de Bokkepoot maakte van de gelegenheid gebruik om een kleine enquête te houden.
"Wat willen jullie lezen....? De leden moesten kiezen uit onmogelijke vragen zoals: behoud roefjes of techniek.
"Beide....." Werd er uit de zaal geroepen. " "Nee, dat mag niet....., je móet kiezen". Dat werd nog een gezellig gedoe.
Klaus Spithost legde heel geduldig de altijd moeilijke ICT problematiek uit.
Rob Klaasen deelde het lief en leed van de schouwcommissie mee.
Auke Boom van de Bulletalie bekleedt in zijn eentje 3 functies.
Naar eigen zeggen: " heel praktisch". Maar voor het onderdeel archief kan hij nog wel hulp gebruiken.
“Op zoek naar oude instructieboekjes van je motor?” Gert Herrebrugh, oude motoren en opduwers, heeft een heel
archief en helpt zeker 1 keer per week iemand aan een kopie.
De Noorder Schippers zullen ook in 2018 weer actief zijn. Frits Veldmeijer kon helaas niet zelf aanwezig zijn en heeft dit
opgelost door zijn verhaaltje maar in te spreken op de voice-mail van Ton Krom.
Ton kon niet anders dan de microfoon bij zijn mobiel houden, en onderwijl proberen de juiste dia's tevoorschijn te
toveren.
De werkgroep PR & Communicatie heeft naast het ontwerpen van de nieuwe huisstijl nog bergen werk verzet.
Goed om te zien dat de werkgroepen allemaal gebruik maakten van de Powerpoint Presentatie van de vereniging in de
standaard huisstijl.
Peter Barendse van de werkgroep Kleine Zeilvaart deed nog een sterke uitspraak: " Varen met die dingen!"
De nieuwe stuurgroep ..., nee, Suzanna Markusse, van de wėrkgroep stuurvrouwen, is met praktijkworkshops voor
vrouwen begonnen. Een groot succes, 11 en 12 november deden 25 vrouwen mee.
Bij slecht weer werd het manoeuvreren geoefend.
Tot slot vertelde Martine van Lier over de opdracht die zij heeft gekregen van het ministerie van OC en W.
De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) is de uitgever van het visiedocument: “Erfgoed in transitie” geschreven
door Martine. De PDF is via onze website te downloaden.
En mooi op tijd: de lunch!
De vrijwilligers hadden een heerlijke pompoensoep gemaakt en de broodjes waren ook dik in orde. Veel dank!
Amersfoort heeft een hele leuke historische binnenstad en voor het middagprogramma werden de leden meegenomen
voor een rondwandeling. De gids was uit het goede hout gesneden en naar verluidt liep de borrel op de Terra Nova uit.
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