


w w w. r e i s b u r o a p o l l o . n l

Stap eens bij één van onze reisburo’s binnen voor:
• Een uitstekende en vooral persoonlijke service
• Betrouwbaar en gedegen reisadvies
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• De nieuwste last-minute aanbiedingen
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wormer@reisburoapollo.nl

Steun uw vereniging financieel.
Boek bij reisburo Apollo!
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 Voorwoord 
Namens het bestuur breng ik aan iedereen de beste wensen voor 2014, en  wens iedereen een  
sportief kanojaar toe. 
 

Allereerst wil ik het slechte nieuws vermelden, dat ons onlangs  bereikte. Een grote brand heeft in de nacht 
van vrijdag 6 op zaterdag 7 december het clubgebouw van de Alkmaarse Kanovereniging Odysseus volle-
dig verwoest. Een naastgelegen loods, die gebruikt wordt voor  de opslag van de kano’s van een aantal 
leden en andere materialen,is gelukkig gespaard gebleven. Van het clubgebouw is echter praktisch niets 
meer over. Persoonlijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan. Jason heeft hulp aangeboden 
en voor activiteiten ons clubhuis ter beschikking gesteld. 
  

Het bestuur wil iedereen nogmaals  waarschuwen dat de boten en andere spullen in het clubgebouw door 
de eigenaar zelf verzekerd dienen te worden. Deze vallen niet onder de verzekering van Jason.  
Ben je op eigen initiatief bij de club aanwezig en/of aan het werk en er ontstaat brand of andere 
schade, dan ben je daarvoor verantwoordelijk via je persoonlijke WA-verzekering.  
   

Het begin eind van het jaar, en voor een aantal mensen is dan ook de winterstop aangebroken. Een aantal 
mensen vaart nog door, en er zijn nog een aantal mooie week enden geweest. 
  

Onze afsluitingstocht in Oktober moesten we helaas aflassen door het slechte weer; als alternatief hebben 
we toen de Snerttocht bij KV Flevo  in Hoorn gekozen. Het zat ons niet mee, het weer was nog veel slech-
ter. 
  

In November hebben we een brainstormavond gehouden, om eens te kijken wat er bij onze club leeft. Als 
bestuur maak je plannen, maar het omzetten daarvan moet altijd in onze ogen aansluiten bij de wensen 
van de leden. De opkomst was groot, en nieuwe ideeën en plannen zullen gaan worden opgezet voor 
2014.  
  

Er wordt oa gedacht aan het varen op Vrijdag avond ipv op de Woensdag, en daarbij af en toe iets in de 
kantine te organiseren. Ook zal er op de Zondagmiddag weer meer aandacht komen voor nieuwe leden en 
af en toe een techniek middag. 
  

Daarnaast zal er in de komende maanden ook weer een aantal zwembadtrainingen georganiseerd worden. 
Zie daarvoor ook het forum. 
  

Langzaam leven we dan naar onze ALV toe, waar er toch wel weer wat veranderingen plaats zullen vin-
den. Zelf zal ik terugtreden als voorzitter, om me weer meer bezig te houden met het kanoen op de Zon-
dag. Ook de vaarcom-
missie en de kantine 
commissie zullen anders 
ingevuld worden, waarbij 
ik Andre en Anita dan wil 
bedanken voor de vele 
jaren van inzet. Ook hier 
zullen we het geheel 
weer met vrijwilligers 
moeten gaan klaren. 
  

Nogmaals de beste wen-
sen voor iedereen en tot 
binnenkort weer bij de 
vereniging! 
 
Met sportieve groeten,  
 
Rene 



 

 

JANUARI-MAART 2014 

3 

ARGO  nr. 1-2014 

 

Waarschuwing voor de leden! 

In de nacht van vrijdag 6 december j.l. heeft brand gewoed bij kanovereniging Odysseus in Alkmaar. Veel 

schade, te beginnen bij de kantine, de fitnessruimte en een loods waarin clubboten, maar ook een paar van 

leden. Op dit moment is de oorzaak ervan nog onbekend.  

Dit is een schrikbeeld dat je niet graag meemaakt voor je vereniging en het brengt het bestuur ertoe ieder-

een nogmaals ervoor te waarschuwen dat de boten en andere spullen in het clubgebouw door de eigenaar 

zelf verzekerd dienen te worden. Deze vallen niet on-

der de verzekering van Jason. Het is beslist aan te 

raden een foto van je boot (ook in de loods) in je bezit 

te hebben als bewijs.  

Ben je op eigen initiatief bij de club aanwezig en/of 

aan het werk en er ontstaat brand of andere schade, 

dan ben je daarvoor zelf verantwoordelijk via je per-

soonlijke WA-verzekering.  

Het Watersportverbond (waar Jason-leden auto-
matisch lid van zijn) biedt leden een korting van 
20% aan op verzekeringen die dan via Delta Lloyd 
lopen. De procedure is tamelijk ingewikkeld. Zie: 
www.watersportverbondverzekeringen.nl/onze-verzekeringen. 
 
De Toeristische Kano Bond Nederland (TKBN) biedt gunstige kanoverzekeringen aan, alsmede 
doorlopende reis- en WA-verzekeringen. 
Zie: www.tkbn.nl  
Postbus 715 
2600 AS DELFT 
info@tkbn.nl 
Lidmaatschap 25,= per jaar 

 
 
TKBN  –  KANOVERZEKERING 
  
Verzekerd is de kano met standaarduitrusting met een totale waarde 
verdeeld over vier categorieën: tot  € 1275,-  tot € 2270,- tot € 3630,- 
of tot € 5000,-. Het eigen risico is € 50,- per gebeurtenis, behalve bij totaal verlies. Het dekkingsgebied om-
vat de binnenwateren van West- en Oost-Europa, incl. W.W.-klasse II. Daarnaast zijn de Middellandse zee-
kusten van Spanje, Frankrijk en Italië (max. twee zeemijlen), en de fjorden in Scandinavië (tot vijf mijl voor 
de monding) in de dekking opgenomen. De Wadden- en de Noordzee zijn tot drie mijl uit de kust verze-
kerd, mits het om een door of vanwege de TKBN georganiseerd evenement gaat. Brandingvaren is uitge-
sloten. 
  
Dekkingsomschrijving 
Verzekerd tegen diefstal, verlies of beschadiging als gevolg van een van buiten komend onheil alsmede 
eigen gebrek. Vergoeding van hulp en bergingsloon tot de maximaal verzekerde som. 
  
Premie incl. kosten: 
€ 14,- voor kano's met een waarde tot € 1275,- 
€ 20,- voor kano's met een waarde tot € 2270,- 
€ 45,- voor kano's met een waarde tot € 3630,- 
€ 67,- voor kano's met een waarde tot € 5600,-. 
De premie loopt ongeacht ingangsdatum van 1 januari tot 31 december (alléén voor TKBN-leden). 
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In memoriam Otto Krommenhoek  
Via Lammert van der Meulen bereikte ons het bericht dat op 23 november 
2013 een van onze oud-leden, Otto Krommenhoek, op 80-jarige leeftijd is 
overleden. Otto Krommenhoek was een van de leden van het eerste uur van 
Jason en heeft, samen met zijn familie, zeer veel bijgedragen aan de club 
en het clubleven. Als directeur van Forbo Krommenie doneerde hij in 1982 
het linoleum voor de kantine in het nieuwe clubhuis aan de Busch 3 en hij 
heeft dat toen ook eigenhandig samen met Lammert in een weekend ge-
legd. En het voldoet nog steeds! 
Actief varen deden hij en zijn vrouw Mia, dochter Irma en zoon Menno ook. 
Meerdere Jason-leden kennen hen nog, want zij bezochten altijd trouw eve-
nementen, vergaderingen en recepties. Bij het beëindigen van zijn  lidmaat-
schap heeft hij zijn Canadese kano geschonken aan de vereniging.  

Otto was voor het laatst samen met zijn Mia bij Jason aanwezig tijdens de jubileumreceptie in januari 2012. 
Wij gedenken hem met veel waardering en respect. 

 
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Jason 

 

Hierbij nodigt het bestuur alle Jason-leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op: 
 

donderdag 20 maart 2014 om 20.00 uur 
in de verenigingskantine, Busch 3 te Krommenie 

 

A G E N D A 
 

1 Opening en mededelingen 
 

2 Ingekomen stukken 
 

3 Vaststelling agenda 
 

4 Verslag ledenvergadering van 4 april 2013 (gepubliceerd in Argo nr 2 – april/juni 2013)  
 

5 Jaarverslag secretaris 2013  
 

6 Jaarverslagen 2013 van: 
a Botenloodscommissie 
b Kantinecommissie 
c Onderhoudscommissie 
d Vaarcommissie 
e Webmaster 
f Argo 
g Brainstormgroep 

 

7 Jaarverslag penningmeester 2013 
 

8 Verslag kascommissie 
 

9 Verkiezing kascommissie voor de komende periode 
 

10 Vaststelling begroting 2014 
 

11 Verkiezing bestuursleden 
- René Jonker treedt af als voorzitter wegens drukke werkzaamheden, Harry Snijder stelt zich beschikbaar als 
kandidaat voorzitter 
- Aspirant secretaris Annamien Vijvers stelt zich beschikbaar als kandidaat secretaris i.p.v. Harry Snijder 

 

12 Activiteiten 2014 
 

13 Rondvraag     
 

14 Vaststelling Algemene Ledenvergadering 2015 
 

15 Sluiting 
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Onderhoudsdagen in 2014 
 

Het afgelopen jaar hebben weer vele vrijwilligers meegeholpen met het onderhoud van het terrein, de ka-
nosteiger, de parkeerplaats, de kantine en de botenloodsen. Er werden vijf onderhoudsdagen georgani-
seerd, waarbij steeds zo’n 8 tot 12 vrijwilligers hebben meegewerkt. 
 
Ook tijdens de zomer is er regelmatig gewerkt: grasmaaien, snoeien van de heggen, onkruid wieden. In het 
najaar, tijdens de eerste herfststorm, is de boom in het gras naast het parkeerterrein omgewaaid. Gelukkig 
viel-ie richting parkeerplaats, zodat de botenloods onbeschadigd is gebleven. 
 
De werkplaats in de loods was aan verbetering toe en daar zijn we nu een eind mee op de goede weg. De 
stenen vloer is voor een groot deel opgehoogd. Er is een nieuwe wand geplaatst en meer kastruimte in de 
werkplaats moet ervoor zorgen dat we het gereedschap weer terug kunnen vinden als we het nodig heb-
ben. Door een iets andere indeling is er meer ruimte gekomen naast de werkplaats voor de botenwagen en 
is er nu ook een vaste plek voor de motormaaier, zodat die niet meer in de weg staat elders in de boten-
loods. 
 
Maar we zijn nog lang niet klaar!  
 
Er is dus weliswaar veel gebeurd, maar we zijn nog lang niet klaar. Belangrijkste punt van aandacht voor 
2014: schilderwerk buiten! Vooral de kozijnen van de kantine (maar dat is lang niet het enige) moeten drin-
gend geschuurd, geplamuurd en geschilderd worden. Daar hebben we goed weer voor nodig. Daarom 
plannen we drie onderhoudsdagen in het voorjaar en twee in het najaar.  
 
De trouwe klussers weten het allang: de kantinecommissie zorgt dan voor een uitgebreide lunch. 
 
De onderhoudsdagen van 2014: 
 
Voorjaar: 
Zaterdag 5 april, (1 week voor de Openingstocht) 
Zaterdag 26 april 
Zaterdag 10 mei (1 week voor de Open Dag) 
 
Najaar: 
Zaterdag 11 oktober 
Zaterdag 8 november 
 
We rekenen op de me-
dewerking van veel van 
onze leden! 
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BRAINSTORMEN op 21 november 2013 
 

Op de oproep om mee te komen denken over de toekomst en de bijbehorende activiteiten kwamen 16 re-
acties van leden die iets voor Jason wilden (gaan) betekenen. De toon werd al gezet tijdens de wereldse 
maaltijd die Rob van Dijk had bereid, geflankeerd door hulpje Harry en kokkie Annamien. 
Zo heerste er een goede sfeer om te luisteren naar Harry Snijder die met behulp van de Power Point pre-
sentatie van Hans Gaillard de contouren uitzetten van de manier waarop hulp bij de diverse clubactiviteiten 
van de leden wordt verlangd. In vergelijking met voorgaande jaren gaat het beslist niet slecht met de vere-
niging, maar we moeten alle hens aan dek vragen om de club levendig te houden en nieuwe leden aan te 
trekken. Stilzitten betekent achteruitdrijven. 
 

In het bijgaande verslag is te lezen hoe we alle inzet van eenieder een plek gaan geven. 
Belangrijkste toevoeging is dat we proberen de vrijdagavond als clubavond te beschouwen, waarbij stan-
daard gevaren kan worden en de kantine nadien open is. Af en toe een extra activiteit behoort dan tot de 
mogelijkheden. 
Verder wil Hans Smit op 3 zondagen een basisles kanovaren verzorgen en gaat Rob van Dijk het kampe-
ren bij Jason (buiten de tochten om) promoten. 
We houden contact met kanoverenigingen in de regio om te horen hoe zij leden winnen en nieuwe deelne-
mers aan hun activiteiten bereiken. Daarbij valt ook te denken aan meedoen aan bijv. een brandingtraining 
bij KV Uitgeest. 
Anita Jonker zal na 6 waardevolle jaren het kantinestokje over geven aan Annamien Vijvers. 
Er zijn dus vele en ook nieuwe gezichten in het komend jaar actief voor Jason, zoals te lezen is het sche-
ma en het verslag. In de ALV wordt e.e.a. nader gepresenteerd. 
 

Veel dank en hulde voor de inzet van alle aanwezigen om een goede toekomst van Jason veilig te stellen. 
 
 
 

Annamien Vijvers  
 

 Activiteit Commissie Coördinator Contactpersoon in be-
stuur 

Varen op zondag korte tocht Vaar cie. Rene  Jonker Hans Gaillard 

Varen op zondag lange tocht Vaar cie. Arie Schram Hans Gaillard 

Varen op vrijdag Vaar cie. Mary Duin Hans Gaillard 

Tochten en weekenden Vaar cie. Hans Gaillard bestuurslid 

Kamperen stimuleren Kantine cie. Rob van Dijk Annamien Vijvers 

Kantine beheer Kantine cie. Annamien Vijvers bestuurslid 

Onderhoud gebouwen Onderhoud cie. Huub van der Lee Hans Vijvers 

Kano promotie (project ) PR cie. Dick van Diepen Harry Snijder 

Kanotraining  Vaar cie. Hans Smit Hans Gaillard 

Botenloods Botenloods cie. Ed Tilleman Hans Vijvers 

ARGO PR cie. Karen Bijmholdt Harry Snijder 

Website en PR PR cie. Frank de Groot Harry Snijder 
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VERSLAG van de Jason Brainstormavond ‘Samen Ver-
der’ op donderdag 21 november 2013 om 19.30 uur in 
het clubgebouw van Jason 
 
Aanwezig: Hans Gaillard, Harry Snijder, René Jonker, Hans Vijvers, Huub van der Lee, Frans Schouwe-
naar, Arie Schram, Mary Duin, Rob van Dijk, Hans Smit, Dick van Diepen, Annamien Vijvers 
 
Afwezig met kennisgeving: Ellen Gaillard, Ruud van Steen, Marianne Groep, Radboud Groot 
 
Harry Snijder opent de bijeenkomst met een hartelijk welkom aan de aanwezigen. Hij schetst aan de hand 
van een Powerpoint-presentatie van de hand van Hans Gaillard (zie bijlage) een beeld van de club via een 
terugblik over de periode 2006 – heden betreffende de volgende aspecten: 
 

Ledenbestand  
In 2006 bedroeg dit 70, geklommen naar 96 in 2010 en nu teruggelopen naar 80-81. 

Kano-activiteiten  
In 2006 weinig tot nu een actief programma van zwembadtraining, zondagvaren, woensdagavondva-
ren, twee kanoweekenden, Hemelvaartkamp, Bloementocht, ad-hoc vaartochten. 

Gebouw  
Het onderhoud van gebouw en terrein was in 2006 achterstallig, maar is nu vrijwel up-to-date. 

Kantineomzet  
In relatie met het aantal leden en het weer: van redelijk in 2006 via goed tot redelijk nu. 

Verhuur kantineruimte:  
In 2006 geen, in 2010 geregeld en nu geen vaste huurders meer.  

Argo  
In 2006 ‘oubollig’, nu een eigentijds nummer met uitstraling, ook digitaal en in kleur. 

Website  
In 2006 geen, nu een mooie vernieuwde website, actueel en functioneel. 

NKB/WSV  
Contacten in 2006 betrokken, nu wat meer op afstand, NKB is opgegaan in WSV. 

TKBN  
In 2006 geen contact, nu redelijk tot goed contact. 

Financieel 
De exploïtatie zal in 2013 positief uitkomen, maar in 2014 zal dat niet lukken en er bestaan zorgen 
voor de toekomst, ook al bestaat er een redelijke reserve. Genereren van nieuwe inkomsten is nodig. 

 
Om de club te verzekeren van een goede toekomst, blijft constante zorg en initiatief van de leden nodig.  
Er wordt gesproken over het meer vasthouden van de leden door het bieden van vaste activiteiten en het 
faciliteren van het kanovaren in al zijn aspecten. Er bestaat al een actieve groep betrokken leden, maar we 
hopen meer mensen erbij te kunnen betrekken om de activiteiten te kunnen (blijven) uitvoeren. Vooral ook 
naar nieuwe leden moet aandacht uitgaan (maar ook oude weer opgetrommeld).  
 
Hierna wordt de opzet Activiteiten voor 2014 besproken (zie bijlage). 
 
Varen op woensdag → vrijdag 
In de praktijk blijkt het moeilijk om een vaste groep op woensdagavond bijeen te houden en daar ook nieu-
we leden bij te begeleiden. Daar zouden minstens twee ervaren personen wekelijks voor beschikbaar moe-
ten zijn. Omdat het een doordeweekse avond is, wordt besloten deze avond te verplaatsen naar de vrijdag 
en deze avond na meteen te bestempelen als clubavond, waarbij dan de kantine open is. Ook kan op die 
avond een aanvullend programma zijn, zoals bijv. het vertonen van een film. 
Coördinator wordt Mary Duin met assistentie van Hans en Annamien Vijvers. 
Frank de Groot zal zorgen voor een extra rubriek op de website voor alle vaaractiviteiten, ook ad hoc. 
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Varen op zondag 
René Jonker wil de beginnende kanovaarders begeleiden bij een korte tocht op zondag om 13.00 uur. 
Voor een lange tocht meldt Arie Schram zich voor het nemen van initiatieven. Het zou aardig zijn als de 
beide tochten zo rond 3 uur bij de club terugzijn, zodat de kantine gezellig bezet is.  
 
Vaarcommissie 
René Jonker zal namens de vaarcommissie een compleet programma 2014 op papier zetten. André Ligt-
hart heeft zijn lidmaatschap opgezegd. De commissie zal onder leiding van Hans Gaillard kunnen steunen 
op de bijdragen van Rob van Dijk, Ruud van Steen, Mary Duin en Arie Schram.  
 
Kanotraining 

Het is belangrijk geregeld vaartraining aan te bieden door hiertoe opgeleide personen. Hans Smit 
heeft deze papieren en zal 1-2x in het seizoen op zondag (juni) een les geven. Rob van Dijk wil dit 
combineren met een les/tochtje in de open kano. Hans Gaillard en René Jonker zullen hierbij as-
sistentie verlenen. Data publiceren in vaarprogramma. 

Ook tijdens de open dag zou het aanbieden van een gratis les kunnen stimuleren. 
Instructie brandingvaren is nog niet actueel, zou eventueel i.s.m. KV Uitgeest kunnen.  
Zwembadtraining wordt jaarlijks i.s.m. KV Uitgeest door Frank de Groot aan de leden aangeboden. 

Deze mogelijkheid ook nog in de Argo publiceren.  
KV De Goudse Peddel stuurde een oproep voor een basiscursus Zeewaardigheid, deze wordt door 

Annamien aan de leden doorgestuurd (en aan KV Uitgeest). 
 
Kanopromotie 
Het verdient aanbeveling een project op te starten om samen met anderen buiten Jason meer te bereiken 
bij ledenwerving. Dick van Diepen heeft hiertoe al een aanzet gegeven door contact te zoeken met KV Uit-
geest, KV Odysseus en Quo Vadis. De Zwetplassers heeft een ledenstop (!) en contact met De Geuzen 
volgt.  
Bij het Watersportverbond heeft hij het Beleidsplan Verenigingen opgevraagd voor mogelijke ondersteu-
ning, maar het is voor ons eigenlijk een te breed document. Er bestaat nog de mogelijkheid van het aanvra-
gen van subsidie bij het WSV uit fondsen die zijn overgebleven uit de samenvoeging van de NKB. 
Andere sponsoringbron is nog het Schipholfonds.  
Belangrijk is ons op zoveel mogelijk plaatsen te presenteren, van Sportservice Noord Holland, plaatselijke 
pers, regionale activiteitenkalenders, WSV en TKBN tot de adverteerders in de Argo.  
 
Onderhoud 
Het onderhoudswerk zal o.l.v. Hans Vijvers en Huub van der Lee zo door blijven gaan, aangevuld door een 
trouwe groep medeklussers. Grootste prioriteit heeft het op orde krijgen van het buitenschilderwerk. 
 
Botenloods 
Het beheer van de botenloods blijft in de vertrouwde handen van Ed Tilleman. 
 
Kamperen 
Rob van Dijk heeft het initiatief opgevat om het kamperen buiten de clubweekenden te stimuleren. Hij zal 
daarvoor een aankondiging doen bij TKBN en WSV en gastheer zijn bij deze gelegenheden. Regels en 
tarieven worden in overleg met het bestuur afgesproken. 
Ed Tilleman blijft de kampeerbaas voor de clubweekenden (DM- en StS-tochten).  
 
Kantinebeheer 
Het komende jaar stopt Anita Jonker als kantinecommissaris, Annamien Vijvers biedt aan voorlopig coördi-
nator te zijn, met assistentie van Harry Snijder en Rimke Klitsie. Emmy Bruggeman wil incidenteel ook hel-
pen. De schoonmaak dient in het programma opgenomen te worden. Nieuwe huurders zijn welkom. 
 
ARGO 
In handen van Karen Bijmholdt hebben we een perfecte Argo. Ondersteuning komt van Frank de Groot. 
Adverteerders worden benaderd door Hans Vijvers met hulp van Harry Snijder en René Jonker. 
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Website en PR 
Onder beheer van Frank de Groot is er nu een uitstekende website, Marianne Groep ondersteun bij de PR. 
 
En nu de praktijk! 
Voor degenen die nieuw zijn als coördinator zullen we als bestuur aanwijzingen geven hoe ze hun taak het 
beste kunnen uitvoeren en praktische ondersteuning geven bijv. in de vorm van publicatie op de website. 
De coördinatoren mogen zelf hun ‘hulptroepen’ benaderen uit de ledenlijst.  
 
Tenslotte: Bij elke gelegenheid zullen we allemaal ons best moeten doen om Jason te profileren en nieu-
we leden binnen te halen, waarbij de PR een belangrijke rol speelt. Enthousiaste leden werken aansteke-
lijk! 

 
Sluiting 
Harry Snijder sluit om 21.15 uur onder veel dankzegging voor alle positieve inzet deze bijeenkomst. 
 
Annamien Vijvers, notulist 
 

 
ZWEMBADTRAINING/ESKIMOTEREN IN ZWEM-
BAD HOORNSE VAART TE ALKMAAR 
 
Ook in 2014 hebben we, samen met KV Uitgeest, een aantal malen het zwembad de Hoornse Vaart gere-
serveerd voor onze jaarlijkse zwembadtrainingen. Hiermee kunnen we in een 'veilige en warme omgeving' 
weer vertrouwd raken met de boot, de diverse reddings-technieken oefenen, zich verbeteren in of een be-
gin maken met het eskimoteren of gewoon gezellig komen spelen. De data zijn: 
 
Zondag 26 januari 2014 
Zondag 2 februari 2014 
Zondag 16 februari 2014 
Zondag 2 maart 2014 
     
Tijd steeds van 12.30 tot 14.00 uur.Verzamelen bij ons clubgebouw om 11.30 uur; vertrek vanaf Jason om 
11.45 uur. 
 
De trainingen zijn steeds anderhalf uur en de kosten bedragen € 12.50 per keer. 
 
Inschrijven kan via de activiteitenkalender van KV Uitgeest of direct via e-mail .Schrijf je tijdig in, er is plaats 
voor maximaal 20 personen (inclusief de leden van KV Uitgeest). 
 
Laat bij je inschrijving weten of je in het bezit bent van een eigen boot en/of vervoer voor kajaks. Geef 
meteen aan hoeveel kajaks je kunt vervoeren. 
Betalingen vooraf op rekeningnummer 3634.69.575 ten name van Kanovereniging Uitgeest, onder vermel-
ding van de data waarvoor je je hebt ingeschreven. 
De punten van de kajaks dienen verpakt zijn, zodat deze geen beschadigingen aan het zwembad kunnen 
veroorzaken. Ook moeten de kajaks schoon zijn. 
 
Eventuele vragen kun je mailen aan frank@kvjason.nl.  
 
Tot in het zwembad! 
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Heiligeweg 183  

1561 DJ  Krommenie  

tel. 075 - 628 15 90  

e-mail info@evertbruyns.nl 
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Vaar kalender 2014 

Datum Vereniging Tocht Lengte  Start 

13-apr KV Jason Lammert vd Meulen Inpeddeltocht Forum 11:00 

Za 19 ? april TKBN Utrechtse grachtentocht Forum   

27 april/4 mei   Limmer Die, bloemendagen Limmen Forum 10:00 

17-mei KV Jason Open dag     

29 mei-1 juni  KV Jason  “Trektocht” Hemelvaart Forum   

28-jun KV Jason Droogmakerij tochten 10 en 20 km 9:30 

29-jun KV Jason Droogmakerij tochten 10 en 20 km 9:30 

15-jun Zwetplassers   Toertocht Westzaan 20 km  10:00 

Za 19 ?  juli TKBN Kersen- en Kastelentocht Forum   

VAKANTIE         

23-aug KV Jason Sluis tot sluistochten 10 en 20 km 9:30 

24-aug KV Jason Sluis tot sluistochten 10 en 20 km 9:30 

6/7 sept. KVSloterplas 34e Internationale Grachtentochen Forum   

28-sep NKB Veluweralley Forum   

12-okt KV Jason Sluitingstocht ca.  10 km 11:00 

26-okt KV Flevo Snerttocht 12 en 20 km 10:00 

      Forum   

 

CLUBACTIVITEITEN 2014 
 

 
Zaterdag 4 januari     17.00 uur Nieuwjaarstreffen 

Zondag 9 februari     Winteractiviteit 

Zaterdag 8 maart       Winteractiviteit 

Donderdag 20 maart Algemene Ledenvergadering 

Zaterdag 17 mei        Open dag  
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NIEUWE KANOVOORZIENINGEN ROND FORTEN - 
KROMMENIE-UITGEEST 
 
In het afgelopen jaar is door de Provincie Noord-
Holland het plan uitgevoerd om nieuwe kano-
voorzieningen rond Forten om West Laag Hol-
land te realiseren i.s.m. de Vrijwilligerswerkgroep 
Fort bij Krommeniedijk. De bedoeling is dat nu 
ook per kano een bezoek gebracht kan worden 
aan de diverse forten en daartoe is een vijftal 
steigers gerealiseerd of opgeknapt. Het gaat om 
een nieuwe steiger bij fort Bij Krommeniedijk, 
naast het bruggetje in de Krommenieweg rich-
ting Busch en Dam, gerekend vanuit Kromme-
niedijk. Verder is er een nieuwe steiger gekomen 
aan het eind van de sloot die bij De Krokodil on-
der de Provinciale weg doorgaat richting West-
dijk. Daar staat ook al een picknicktafel. Er is 
helaas geen uitstapplaats gevonden die dichter 
bij Fort Aan de Ham ligt. 
Verder is er een nieuwe uitstapplaats gemaakt in de 2e Brugsloot bij Uitgeest in de hoek van de afslag Pro-
vincialeweg – weg naar de Jachthaven. Verder is de steiger aan de Woudpolderweg achter Krommeniedijk 
vernieuwd, evenals de overdraagsteigers bij molen De Woudaap. Tenslotte is ook de steiger aan de Noor-
derham bij de volkstuinen vernieuwd. Handig ook bij het schaatsen! 
Inmiddels staat er een informatiepaneel aan de kade bij Jason, waarop de route te lezen is.  
Medio mei zal er een feestelijke opening zijn om de route en de voorzieningen officieel te presenteren 
i.s.m. alle betrokkenen, met inbegrip van KV Uitgeest en Krommenie. 
 

Annamien  
Vijvers 
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AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL 
 
Toegegeven, wanneer je het voor het uitkiezen had zou je op een ander moment gaan varen dan … vrijdag 
13 december 2013, 19.30 uur, zo’n 3°Celsius en een matig briesje uit het zuiden. Maar het Amsterdam 
Light festival wordt nu eenmaal rond deze tijd gehouden.  
Gedrieën staan we aan een desolate Duivendrechtse kade onze kano’s af te  laden. Mijn woodstrip 
Prospector waar ik samen met Ruud van Steen in ga varen en de diepzwarte Groenlandse kajak van Frank 
Rensen. We gaan de water colors route varen langs een aantal lichtkunstwerken. 
De Amstel is zeker zo ’s avonds een brede sloot. Bij het roeicenrum Berlagebrug is het behoorlijk druk. 
Meerdere roeiers hebben het zelfde plan als wij. Gedurende de gehele tocht van ongeveer 10 km varen we 
vaak gelijk op en komen we verschillende roeiboten tegen.  
Voor het Amstelhotel drijft het eerste kunstwerk in het water. Het valt een beetje tegen. Een aantal witte, uit 
hun krachten gegroeide, wit verlichte dobbers. Even verderop staat al een veel aardiger werk op de Am-
stelsluis. De lichtprojectie vanaf de ene oever op de gevel van de Hermitage is ronduit spectaculair. Van de 
honderden schemerlampjes op de stoep voor de stopera zien we enkel een glimp. We varen langs het Ro-
kin. Een verbastering van “Rak in” Een rak was een recht stuk water, in dit geval een recht stukje Amstel. 
Het laatste stukje Amstel vanaf de Dam heet daarom ook Damrak. Maar zover zijn we nog niet.  
In de Oudezijds Voorburgwal komen we behalve twee kunstwerken ook een zwaan tegen. Duidelijk een 
stadszwaan, gewend aan reuring. We varen nu in het hartje van de rosse buurt. Het drijvende en vanzelf-
sprekend verlichte hemelbed naast de Oudekolk maakt me wat giechelig. De gigantische bol voor het Cen-
traal station is nog niet eens helemaal klaar. Ruud blijkt daar enkele dagen daarvoor nog in de weer ge-
weest met zijn kraan en damwanden. Op de brug over het Oosterdok staat denk ik wel het mooiste kunst-
werk: De astera, twee distels wiens gekleurde stralen naar alle kanten schieten. Rond Nemo komen we 
langs twee reusachtige origami tijgers. Tegenover het scheepvaart museum weer een prachtige lichtprojec-
tie. In de nieuwe Herengracht stroomt het plots. Kennelijk wordt er gespuid waardoor we stevig aan de 
peddels moeten trekken. In het Wertheimpark groeien lampionnen. In de kassen van de hortus lijkt het te 
bliksemen, lichtflitsen schieten van links naar rechts. Het is alweer het laatste kunstwerk, al genieten we op 
de terugweg nog eens van de projectie op de Hermitage. 
Tevreden laden we de boten weer op na ruim twee uur varen. De thuisblijvers hadden weer eens geen ge-
lijk. 

Rob van Dijk 
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Verjaardagen 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Van Harte 
 Gefeliciteerd! 

 
 
 
 
 
 
 

JANUARI  

 
14  Kim van der Kuij 
15  Guido van der Kuij 
19  Job de Groot 
19  Paul Verkooijen 
20  Wanda Weijer 
29  Lammert v.d.Meulen 
30  Berno Snijder 

MAART 

 
  2  Cor Molenaar 
  3  Dick van Diepen 
  5  Jeannine Groenheiden 
14  Ronald Cassee 
20  Rob Kruiver 
28  Dirk van den Bos 

FEBRUARI 

 
  1  M. Cazant 
  1  Ton Biere 
  3  Annelies van Bentum 
  6  Jolanda van der Kuij 
18  Peter Bijmholdt 
22  Marit Bijmholdt 
23  Marianne Groep 
24  H. Cazant 
24  Svenja Jonker 
24 Tim Rijksen 
27  Rimke Klitsie 

TE KOOP :T-SHIRTS & STICKERS 
 
Ter gelegenheid van het 40-jarige jubi-
leum zijn er T-shirts en stickers te 
koop voor de leden (en andere geïnte-
resseerden).  
 

NU VOOR: 
 

T-shirt  
maat  
S/M/L/XL en XXL:  € 5,00 
 
 

Stickers: € 0,25 
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Lidmaatschap 
 
 

Contributie:       per 01-01-2010          

Leden, die op 1 januari nog geen 18 jaar zijn   €     7,70 p/mnd        
Leden, die op 1 januari 18 jaar of ouder zijn   €   10,50 p/mnd          
Ieder volgend gezinslid, ongeacht leeftijd   €     6,00 p/mnd          
 

Gezinscontributie:  
Vier of meer personen op één adres in gezinsverband  
samenwonend       €   23,00 p/mnd          
 

Botenstalling: 
Bij de contributie is voor elk lid de stalling van één boot inbegrepen. 
Elke volgende boot, indien plaats beschikbaar   €    3,50 p/mnd          
Sleutel botenloods: 
Voor een lid in het bezit van een eigen boot   €  12,50 
         
Bij beëindiging lidmaatschap, na inlevering van de  
sleutel        €  10,00 retour          
 

Inschrijfgeld:  
Elk in te schrijven lid      €  10,00 eenmalig    
   
Elk volgend gezinslid, mits gelijktijdig ingeschreven  €    5,00 eenmalig 
 

Donatie: 
Per jaar inclusief ontvangst van ons verenigingsblad  
‘ARGO’        €  17,50 minimaal    
 

Betaling: 
op Bankrekeningnr. 333903080 bij de Rabobank te Krommenie t.n.v. Penningmeester 
K.V. Jason, Busch 3, 1562 HH Krommenie. 
 

Beëindiging van het lidmaatschap: 
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden na tenminste één jaar 
lidmaatschap vóór 1 juni of vóór 1 december.  
Brieven richten aan de ledenadministratie. Komt uw brief later binnen dan bent u nog 
contributie verschuldigd over het jaar dat nog volgt. 

 

Nieuwe Leden 
 
Nieuwe leden: 
 
 
Dirk Takes 
Ines Kram 

 

Disclaimer: 
 

Met veel zorg is de ARGO voor 
u samengesteld. 
De ARGO commissie kan niet 
aansprakelijk worden gesteld 
voor eventuele typefouten. 
Indien er onjuistheden in staan 
vermeld, verzoeken wij u vrien-
delijk een mailtje te sturen 
naar: 
argo@kvjason.nl of contact op 
te nemen met de ARGO com-
missie. 

� - JASONBORD 

 
    

    

 

 ����    
Sluitingsdatum kopij ARGO  April-Juni 2014 

is 
25 Maart 2014 
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Winterseizoen (v.a. 17 oktober) zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur � 

 
 
Is er circa een half uur na aanvang van de kantinedienst geen bezoeker, dan 
heeft de kantinedienst/bestuursdienst het recht de kantine te sluiten. 
 
 

Zomerseizoen (april - oktober) zondagmiddag 13:30 - 17:00 uur �  

     Woensdagavond* 20:00 - 22:00 uur �  

*Mocht het zo zijn dat er bijna geen publiek is op woensdagavond, dan neem ik contact op met diegenen, om de kantinediensten op de 

woensdagen af te zeggen. 

 

 

 

Bent u verhinderd, neem dan contact op met één van de andere leden op de lijst, 
misschien valt er te ruilen. Contact over het rooster met  
Anita Jonker: (075) 640 42 00 (‘s avonds) of anita.jonker@planet.nl 
 

 

Openingstijden 

Datum   
Kantine-
dienst Tel. Nr. 

Bestuurs-
dienst 

Zaterdag 4 januari Nieuwjaarseten 
Kantine-
comm.   Bestuur 

Zondag 9 februari Winteractiviteit H. Snijder 072-5051541 H. Gaillard 

Zaterdag 8 maart Winteractiviteit A. Jonker 075-6404200 R. Jonker 

Zondag 13 april 
Lammert v.d. Meulen 
inpeddeltocht 

Kantine-
comm.   Bestuur 

Zondag 20 april   F. de Groot 075-6162016 H. Vijvers 

Zondag 27 april   R. Klitsie 075-6210905 E. Tilleman 
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E-mail: info@grootschoenen.nl 




