
ARGO NO 2-2014



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
• De grootst mogelijke variëteit aan kwaliteitsreizen
• De nieuwste last-minute aanbiedingen

Heiligeweg 35  Krommenie
tel. 075 628 13 85
krommenie@reisburoapollo.nl

Faunastraat 123  Wormer
tel. 075 642 22 35
wormer@reisburoapollo.nl

Steun uw vereniging financieel.
Boek bij reisburo Apollo!
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Bestuur: 
 

Voorzitter 
Harry Snijder         (072) 505 15 49 
Middenweg 9                      1906 AP Limmen 
E-mail:                               Harry@kvjason.nl 
 
Secretaris / Ledenadm. 
Annamien Vijvers         (075) 621 06 54 
Europastraat 20            1562 ZZ  Krommenie 
E-mail:                          annamien@kvjason.nl 
 

Penningmeester 
Hans Gaillard (072)  505 51 01 
Middenweg 19                   1906 AP  Limmen 
E-mail:  penningmeester@kvjason.nl 
 

P.R. & Communicatie           vacant 
E-mail:                                    pr@kvjason.nl 
 
Bestuursleden 
Hans Vijvers          (075) 621 06 54 
Europastraat 20            1562 ZZ  Krommenie 
E-mail:                                hans@kvjason.nl 

 
 
 
               

Commissies: 
 
Onderhoudscommissie  
Huub van der Lee   06-12 65 41 84 
Hornlaan 31                   1566 VK  Assendelft 
E-mail:           onderhoud@kvjason.nl 
 

Botenloodscommissie  
Ed Tilleman (075) 621 27 15 
Wilhelminastraat 86a  1561 ZW  Krommenie 
E-mail:                              boten@kvjason.nl 
 

Vaarcommissie 
André Ligthart                       06-22 23 33 51 
Burg. de Boerstraat 50 1566 KD Assendelft 
E-mail:         vaar@kvjason.nl 
 

Argo commissie  
Karen Bijmholdt                   (0251) 24 81 79 
Merel 24                       1965 ER Heemskerk 
E-mail:             argo@kvjason.nl  
 

Kantine commissie  
Annamien Vijvers         (075) 621 06 54 
Europastraat 20            1562 ZZ  Krommenie 
E-mail:                           kantine@kvjason.nl 
 

Webmaster 
Frank de Groot                  frank@kvjason.nl 
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Voorwoord 
 
Na bijna 6 jaar ben ik bij de ALV als voorzitter gestopt.  Helaas door mijn werk, had ik steeds minder tijd om 
het bestuur volledig te kunnen ondersteunen. Typerend was dan ook, dat ik ook de ALV aan mij voorbij 
moest laten gaan voor een test in Duitsland. Gelukkig hebben we Harry bereid gevonden 
de functie van voorzitter op zich te nemen. Annamien zit nu officieel in het bestuur 
en heeft de taak van secretaris overgenomen. Ik wens beiden heel veel succes! 
Ik bedank eenieder voor het vertrouwen, dat ik de afgelopen jaren kreeg. 
  
Dit jaar hadden we de Nieuwjaarsreceptie omgetoverd naar een Nieuwjaarseten, dat door een grote groep 
Jasonners werd bezocht. Een keer wat anders dan anders werd er heerlijk gegeten en de nieuwe plannen 
voor het vaarseizoen met elkaar besproken. 
  
De winteractiviteit bij Fort Krommeniedijk was een succes. Ongeveer 15 man bezochten het Fort. 
Een aantal mensen is te voet gegaan, een aantal met de fiets en een aantal met de kano. Het was schitte-
rend mooi weer en Frans Schouwenaar gaf een mooie rondleiding, waarbij het onder water gezette gebied 
een mooi schouwspel gaf met vogels. 
Specialisten hadden er 59 verschillende soorten geteld. Terug bij Jason werden de bitterballen van Anna-
mien verslonden. 
  
Bij  ALV in Maart zijn verschillende nieuwe activiteiten gepresenteerd, waarover meer info in de ARGO. 
Zelf ga ik me actief voor Jason inzetten voor het kanoën op de Zondag, met name een korte tocht voor be-
ginnende leden en mensen die graag een klein stukje willen varen. 
  
Inmiddels zijn de werkzaamheden voor het riool zo goed als afgesloten en zullen we de komende maanden 
volledig aangesloten zijn op het moderne systeem. 
  
Ik zie jullie graag allemaal in de kano, bij de openingstocht op 13 April. 
  
Rene 
 
 



 

 

APRIL-JUNI 2014 

3 

ARGO  nr. 2-2014 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering Jason, ge-
houden op donderdag 20 maart 2014  
om 20.00 uur in de verenigingskantine, Busch 3 te Krommenie. 

 
Aanwezig: 15 leden 
Bestuur: Harry Snijder (voorzitter), Hans Gaillard (penningmeester), Annamien Vijvers (aspirant-secretaris), 
Hans Vijvers 
Leden: Anita Jonker, Rob van Dijk, Dick van Diepen, Cor Molenaar, Frank de Groot, Peter Bijmholdt, Jan 
den Uil, Ab Reinders, Mary Duin, Emmy Bruggeman, Frans Schouwenaar 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Bestuur: René Jonker; Leden: Lammert en Elly van der Meulen, Huub van der Lee, Ed Tilleman, Marjo 
Broertjes, Ellen Gaillard, Ruud van Steen, Arie Schram, Ronald en Lenette Cassee, Rimke Klitsie 
 
Notulist: Annamien Vijvers 
 

1 Opening en mededelingen 
De voorzitter opent om 20.10 uur de vergadering en heet iedereen welkom. 
Dit jaar dachten we vijf jubilarissen te moeten huldigen, één 40-jarige en vier 25-jarige, maar al 
gauw blijkt dat we Karen Bijmholdt over het hoofd hebben gezien als 40-jarig lid. Aldus worden 
het Marjo Broertjes en Karen Bijmholdt, die beiden sinds 1972 lid zijn, en Ronald en Lenette 
Cassee, Rimke Klitsie en Ed Tilleman die na 25 jaar hun NKB-jubileumspeldje hebben ver-
diend. Geen van allen kon op de ALV aanwezig zijn, dus wordt besloten hen uit te nodigen 
voor een huldiging op de open dag van KV Jason, zaterdag 17 mei 2014. Op de 42

e
 verjaardag 

van Jason!  
 

2 Ingekomen stukken 
Geen. 

 
3 Vaststelling agenda 

Akkoord. 
 

4 Verslag Algemene Ledenvergadering 4 april 2013 
Ab Reinders verzoekt de aanwezigen bij naam te noemen. Tevens vraagt hij n.a.v. de 

Brainstorm-stukken wat bedoeld wordt met: ‘contacten 2013 NKB/WSV wat meer 
op afstand, TBKN redelijk contact’. Hans Gaillard legt uit dat het bestuur de lande-
lijke WSV-bijeenkomsten minder bezoekt, de regionale wel regelmatig, voor zover 
het in eenieders programma past. 

 Punt 12, laatste alinea: Ab Reinders meldt dat het ‘ondersteuningsboek’ van de 
WSV nog in voorbereiding is. Tevens merkt op dat hij geen contact heeft gehad 
met het WSV over subsidieverlening in het kader van de actie Bewegen 50+. Hier-
mee is waarschijnlijk de subsidieverlening door Sportimpuls van de gemeente 
Zaanstad bedoeld, waarvoor in 2013 een uitgebreide aanvraag via Sportservice is 
ingediend, dat echter werd afgewezen. 

 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
5 Jaarverslag secretaris 2013 

Verslag wordt goedgekeurd. 
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6 Jaarverslagen 2013 diverse commissies 
a. Botenloods is akkoord 
b. Kantinecommissie is akkoord. Anita Jonker heeft eind 2013 aangegeven na 7 jaar 
te willen stoppen met haar werk voor de kantinecommissie en zij krijgt als dank voor al 
haar inzet een mooie bos bloemen. Tijdens de Brainstormavond heeft Annamien Vij-
vers aangeboden voorlopig het kantinewerk op zich te nemen. 
c. Onderhoudscommissie is akkoord.  
d. Vaarcommissie is akkoord.  
e. Webmaster behoefde geen verslag, Frank de Groot verzekert Jason van een goed 
lopende en actuele website met inmiddels veel extra’s.  
f. Argo behoefde geen verslag. Verzorging adverteerders en aanleveren kopij blijven 
actueel. Karen Bijmholdt verzorgt alle Argo-edities geruisloos.  
De voorzitter bedankt iedereen voor haar of zijn inzet. 

 
7 Jaarverslag penningmeester 2013 

Het financieel jaarverslag wordt door Hans Gaillard toegelicht. Het saldo is net aan po-
sitief (€ 193,49) omdat de uitgaven voor de kozijnen en de riolering nog niet zijn ge-
daan. Het ledental is gedaald en regelmatige verhuur van het gebouw staat stil. De 
kantineomzet was weliswaar gunstig, maar de kosten OZB, hypotheek, verzekering en 
ledenafdracht WSV waren flink. 

 Het bezwaar tegen de verhoging van de WOZ-waarde 2012 is geaccepteerd en het de 
WOZ-waarde is gecorrigeerd naar € 137.500,=, het tarief is omhooggegaan. Het netto 
teveel betaalde zal worden teruggestort door gemeente Zaanstad. 

 Het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd.  
 

8 Verslag kascommissie 2013 
Dick van Diepen en Cor Molenaar hebben met genoegen hun taak vervuld en hebben 
geen onvolkomenheden geconstateerd, waarvan schriftelijk akte. De vergadering ver-
leent hierop decharge aan het bestuur voor deze jaarrekening, waarop de commissie 
wordt bedankt voor haar werkzaamheden. 

 
9 Verkiezing kascommissie voor de komende periode 

Cor Molenaar blijft aan, Jan den Uil treedt aan als 2
e
 man en Mary Duin blijft reserve. 

 
10 Vaststelling begroting 2014  

Het aantal leden per 01-01-2014 is 80. De reserves dienen beter niet aangesproken te 
worden, maar het onderhoud zal komend jaar alsnog veel geld kosten, waarvoor nog 
een reservering staat. Dit onderhoud blijft samen met het ledental en de geringe kanti-
neverhuur en –omzet een bron van constante zorg. 

 
Met het WSV is overleg aangegaan over mogelijkheden van kostenbesparing via geza-
menlijke inkoop van energie, afvalverwerking en verzekeringen, alsmede over uitstel 
van betaling ledenbijdrage. Dit laatste bedrag maakt 10% van de begroting uit, maar 
deelname aan het WSV wordt van wezenlijk nut geacht omdat zij mede zorg dragen 
voor een goede infrastructuur voor de watersport. 
De kosten van Erfpacht en afdracht aan Staatsbosbeheer komen elk jaar terug. 
De volgende (aflossingsvrije) hypotheek zal in 2015 afgesloten worden tegen een gun-
stiger rente dan voorheen. 
De bank- en girokosten zullen worden verminderd. 

 De Argo moet meer gaan opleveren aan advertenties, via een banner of op papier.  
Cor Molenaar doet de suggestie om de mogelijkheid te onderzoeken om i.p.v. een club-
blad via een andere methode van weergave (niet Pdf) nieuwsbrieven te genereren met 
daarin links die doorverwijzen naar de website van adverteerders met actuele aanbie-
dingen. Hij zal hierover contact zoeken met Frank de Groot 



 

 

APRIL-JUNI 2014 

5 

ARGO  nr. 2-2014 

Hans Vijvers controleert maandelijks de meterstanden om de kosten van energie 
en water omlaag te brengen. Vooral het gas gaat hard als er veel gestookt moet 
worden. Dit moet bij verhuur goed berekend worden. 
Dick van Diepen doet de suggestie om bedrijfsuitjes voor kleine bedrijven aan te 
prijzen. In het algemeen kan de mogelijkheid van het gebruik van de kantine voor 
feestjes onder vrienden en bekenden bekendgemaakt worden. 
Anita Jonker merkt op, dat bij alle initiatieven rond de kantine cruciaal is welke 
leden dit alles zullen begeleiden en aanwezig zijn om de kantine te openen/sluiten. 
T.a.v. het ledental heeft Dick van Diepen contact gehad met verenigingen in de 
regio: de Zwetplassers heeft veel jeugd en zelfs een ledenstop, KV Odysseus 
heeft even een andere focus na de brand en met KV Uitgeest is veel contact in de 
vorm van gezamenlijke zwembadtraining. Zij varen meer in open water en op zee 
(ook in het buitenland) dan wij doen. 
Een 2e aanvraag bij het Schipholfonds in 2012 om 40+-ers aan het varen te krij-
gen werd destijds helaas niet gehonoreerd wegens teveel aanvragen. Ab Reinders 
vertelt dat het WSV nog een mogelijkheid biedt om uiterlijk in 2014 een aanvraag 
in te dienen voor een bijdrage uit de overgebleven (5) gewestelijke gelden van de 
voormalige NKB. Hij raadt aan hier met spoed gebruik van te maken. 
Het blijven promoten van de recreatieve kanosport op alle momenten moet leden 
op gaan leveren. 
Er wordt een exploïtatietekort van € 2.819,50 verwacht. 
De begroting 2014 wordt goedgekeurd. 

 
11 Verkiezing bestuursleden 

René Jonker kon door zijn drukke werk helaas niet aanwezig zijn op zijn laatste 
vergadering als voorzitter (net als bij zijn aantreden in september 2008!) maar hij 
wordt hartelijk bedankt voor zijn werkzaamheden met een bos bloemen, die via 
Anita thuis afgeleverd zal worden. De vergadering gaat akkoord met de benoe-
ming van Harry Snijder als voorzitter. Annamien Vijvers treedt aan als secretaris 
aangemeld. Frank de Groot ondersteunt het bestuur met de post PR en rappor-
teert aan Harry Snijder. 
Een vijfde bestuurslid blijft nog steeds statutair noodzakelijk. 

 
 

12 Activiteiten 2014 
Organisatie van de activiteiten n.a.v. uitkomsten brainstormbijeenkomst 
De nieuwe opzet van de activiteiten o.l.v. een coördinator zijn als volgt: 
Bestaande activiteiten: 
Varen op zondag, lange tocht o.l.v. Arie Schram. 
Vaarcommissie o.l.v. Hans Gaillard. 
Kantinebeheer o.l.v. Annamien Vijvers. 
Onderhoud gebouwen o.l.v. Hans Vijvers. 
Botenloods o.l.v. Ed Tilleman. 
Argo o.l.v. Karen Bijmholdt. 
Website en PR o.l.v. Frank de Groot. 
Nieuwe activiteiten: 
Varen op zondag: - korte tocht voor beginners/recreatief o.l.v. René Jonker; 
                             - beginners instructie o.l.v. Hans Gaillard. 
                             - in mei/juni en september training door Hans Smit voor 
                               beginners en mogelijk brandingvaren. Veiligheidsinstructie. 
Varen op vrijdag 7-9 uur, nu ook verenigingsavond, o.l.v. Mary Duin en Arie Schram. Kan-

tine open van 8 uur tot half 10. Extra activiteiten kunnen gepland. 
Kamperen bij Jason stimuleren o.l.v. Rob van Dijk. Na de ALV heeft Rob aangegeven zich 

terug trekken. Naar opvolging wordt gezocht. Aankondiging in de kanobladen. 
Project kanopromotie in de regio voor 40+: Dick van Diepen en Frank de Groot. 
Kanotraining: - Zwembadtraining o.l.v. Frank de Groot. 
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                       - Kanotraining o.l.v. Hans Smit. 
                       - Brandingvaren o.l.v. Hans Smit. 
 
Presentatie plannen per organisatorische groep 
Lange tocht op zondag: volg de website voor voorstellen van Arie Schram. 
Hans Gaillard heeft i.s.m. Rob van Dijk, Mary Duin, Ruud van Steen, Arie Schram 
een boeiend vaarprogramma opgesteld. Zie de website en volg de inschrijvingen. 
Kantine: het kantinerooster wordt in de Argo en op de website vermeld. Vrijdag-
avondopening gebeurt via de coördinatoren van die avond. N.B.: kantine sleutel 
tevoren ophalen!! Voor DM- en StS-weekend: zie de draaiboeken. 

 
13 Rondvraag 

Aan de aanwezige leden wordt het verzoek gedaan om de WSV-petitie tegen het 
bezuinigen op sluisonderhoud die op de bestuurstafel ligt, te tekenen. 

 Jan den Uil vraagt wat het zou kosten om een paar vrienden in een kano van de 
club mee te nemen. Het algemene bedrag is € 5,=, maar hij geeft het bestuur de 
overweging daar iets meer van te maken. Het bestuur zal dit verder uitwerken, ook 
omdat dit vaker voor zou kunnen komen en het toch een extraatje voor de kas is. 

 Frank de Groot meldt: sluitingsdatum Argo is 25 maart. Rob van Dijk zal nog iets 
schrijven over Inpeddeltocht. 

 
Anita Jonker is op bezoek geweest bij Irene Wijkmans, vrijwilligster bij Jason, die 
een zware val van de trap heeft gemaakt, met gecompliceerde beenbreuk tot ge-
volg. Zij brengt dank van Irene voor de beterschapskaart over. 
Harry Snijder heeft een bedrijf gevonden dat binnenkort de vloer van de zaal gron-
dig onder handen zal nemen met schoonmaakmiddelen en boenwas. En dit alles 
gesponsord door deze goede lieden! Wellicht willen zij een banner op onze websi-
te als dank. 
Hans Gaillard zegt dat de mogelijkheid van verhuur van het gebouw is aangemeld 
op een website van de gemeente. Hierop is nog niet veel reactie vernomen. Wel-
licht kan Marianne Groep iets schrijven voor bekendmaking op Pagina’s in de Wijk 
of op andere plaatsen. Er gaat veel werk in zitten om de kantine verhuurd te krij-
gen, ook al omdat er veel aanbiedingen van gelijke aard zijn in de omgeving. 
Dick van Diepen maakt het bestuur erop attent, dat het de machtiging van de ALV 
voor nodig heeft om de kantine aan derden te verhuren. De aanwezigen van deze 
ALV machtigen het bestuur staande de vergadering om de kantine tegen betaling 
beschikbaar te stellen aan derden. 
 

14 Vaststelling Algemene Ledenvergadering 2015 
Deze wordt vastgesteld op vrijdag 20 maart 2015 – 20.00 uur in het clubgebouw. 
 

15 Sluiting 
De voorzitter sluit om 21.30 uur onder dankzegging aan de aanwezigen deze ver-
gadering.  
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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 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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FOTOPAGINA 
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"Voor een aantal mensen is de lan-
ge Zondagochtend tocht net iets 
teveel. Daarom proberen we ook 
op de Zondag een korte tocht te 
varen en vertrekken daarbij om 
13:00 bij de club. 
Het zal een rondje zijn van onge-
veer 5-10 km, waarbij het tempo 
aangepast wordt aan de langzaam-
ste vaarder. Als er nieuweling bij is, 
wordt er eerst een stukje aandacht 
aan training gegeven. 
  
Aanwezigheid zie de tabel. Wel 
graag tijdig aangeven dat je mee 
wil varen op het forum.  
Anders kan degene die het die dag 
begeleid, besluiten met de lange 
tocht ´s morgens al mee te varen. 
  
Hans G.  en René" 
 
 

Korte tochten op Zondag   

Vanaf Jason 
13:00     

Verzamelen 12:45    

Aanmelden op het forum,  mogelijk tot de vrijdag ;  

(anders geen “verplichte” aanwezigheid van René J of Hans G.) 

Tempo wordt aangepast aan de langzaamste vaarder / potentieel 
lid. 

13-4-2014 
Openings-
tocht   x   

20-4-2014 Pasen   x   

27-4-2014     Vakantie   

4-5-2014         

11-5-2014     x   

18-5-2014     x   

25-5-2014     Nee x 

1-6-2014 
HEMEL-
VAART       

8-6-2014 Pinksteren   x   

15-6-2014 ZP ?   x   

22-6-2014     Nee x 

29-6-2014 
Droogmake-
rijtochten   x   

6-7-2014       x 

13-7-2014     VAKANTIE x 

20-7-2014     VAKANTIE x 

27-7-2014     VAKANTIE x 

3-8-2014       x 

10-8-2014     x   

17-8-2014       x 

24-8-2014 
Sluis tot 
sluist toch-   x   

31-8-2014       x 

7-9-2014     x   

14-9-2014       x 

21-9-2014     x   

28-9-2014       x 

5-10-2014     x   

12-10-2014 
Sluitings-
tocht   x   

19-10-2014         

26-10-2014 Flevo       



 

 10 

APRIL-JUNI 2014 ARGO  nr. 2-2014 

Heiligeweg 183  

1561 DJ  Krommenie  

tel. 075 - 628 15 90  

e-mail info@evertbruyns.nl 

mailto:info@evertbruyns.nl
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Vaar kalender 2014 

Datum Vereniging Tocht Lengte  Start 

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 17 mei        Open dag  
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Hemelvaartweekend  29 mei – 1 juni 2014  MEDEMBLIK 
 

Tijdens het Hemelvaartweekend kamperen wij op camping Arado in Medem-
blik. De camping ligt in een waterrijke streek. De laatste jaren is er veel ge-

daan aan het verbeteren en heropenen van vaar-
waters voor de kanosport. Bruggen zijn verhoogd 
of zelfs nieuw aangelegd. Door de boezemsloten 
zijn er leuke en vooral mooie tochten te varen. Het 

is mogelijk om vanaf de 
camping te varen naar 
Medemblik, Hauwert, 
Twiske, Wevershoef en 
Opperdoes. 

Op de website zijn de 
tochten uitgebreider be-
schreven. Deze tochten 
zijn een voorbeeld. De definitieve  routes moeten we 
nog uitzetten. 
De afstand is klein waardoor niet-kampeerders ook 
een dagje mee kunnen gaan varen. De vaarders ver-
trekken elke dag rond 10.00 uur. Hierdoor is er voldoende tijd om vanuit 
Krommenie naar Medemblik te rijden. 
We kamperen op de camping Arado. Deze ligt op 500m van het centrum van 
Medemblik. Hieronder staan een paar foto’  s die een indruk van de camping 
geven. 

 

 

Voor het reserveren van de plaatsen zou het fijn zijn een indruk te hebben van het aantal deelne-
mers. Dus graag opgeven voor 18 april. 
Dus hierbij het verzoek je op te geven. Graag voor 18 april met opgaaf van het aantal personen en kam-

peermiddel. Je kunt het volgende e-mail adres gebruiken vaarcie@jason.nl 
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27 APRIL Limmerdie-tocht  
 
Op 27 April gaan we de Limmerdie-tocht varen.   
Zoals ook voorgaande jaren varen we naar Limmen, waar de bloemmozaïeken bekeken kunnen worden. 
De bloemendagen worden dit jaar voor de laatste keer gehouden. Er komt een einde aan een 62-jarige 
traditie. 
  
De tocht wordt gevaren vanaf Motel Akersloot. 
We verzamelen om 10.00 
uur bij Jason voor het opla-
den van de boten. 
Rond 10.30 uur willen we 
vertrekken naar Akersloot, 
om daar te water te gaan. 
  
De routekaart staat in de 
bijlage, alsook een korte 
omschrijving en de aankon-
diging van het einde van de 
bloemendagen. 
  
Graag opgeven via 
 vaarcie@kvjason.nl 
  
  

mailto:vaarcie@kvjason.nl
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Verjaardagen 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Van Harte 
 Gefeliciteerd! 

 
 
 
 
 
 

APRIL 
5    Evert Cazant 
5    Jan den Uil 
12  Robert van Eeden 
29  Ab Reinders 

JUNI 
 
  9  Marcel van Eck 
  9  Frans Schouwenaar 
13  Maarten van Beek 
14  Dirk Takes 
16  Rob van Dijk 
24  René Jonker 
28  Hans den Bezemer 
29. Ines Kram 
 

MEI 
 
10  Annamien Vijvers 
11  Elly van der Meulen 
14  Huub van der Lee 
18  Harry Snijder 
20  Anouk van der Kuij 
20  Henk Otte 
22  Maria Kruiswijk 
29  Victor Naumann 

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: 
 
 
 

 

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  Juli-Oktober 2014 

is 
25 Juni 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   

     Vrijdagavond* 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 

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

Zondag 27 april   R. Klitsie 075-6210905 E. Tilleman 

mailto:anita.jonker@planet.nl
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E-mail: info@grootschoenen.nl 




