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Voorwoord 
 
We zitten alweer in de donkere dagen voor de Kerst. 
Er ligt weer een jaar achter ons. 
Als ik dan terug kijk denk ik “wat is er toch weer veel gebeurd” en wat heerlijk hebben we kunnen varen. 
Maar ook het onderhoud had weer veel aandacht van ons groepje trouwe klussers. Er is enorm veel werk 
verzet. Ik ben er trots op voorzitter te zijn van een vereniging met zoveel trouwe leden, die op welk gebied 
dan ook zich inzetten voor de vereniging. Bij deze gelegenheid wil ik jullie allemaal ontzettend bedanken 
voor jullie inzet, van onderhoud tot vaar-commissie, van kantine-dienst tot botenloods, van PR tot alle ad-
ministratieve verplichtingen. 
Dit najaar hebben enkelen van ons geprobeerd subsidie voor de vereniging te bemachtigen, we waren he-
laas niet de enige aanvrager. Onze pogingen hebben geen resultaat opgeleverd, er ligt nog 1 mogelijk 
open via Sportservice Zaanstad. Op dit moment zijn wij ons nog aan het beraden op deze subsidieaan-
vraag. 
 
Graag nodig ik alle leden en oud-leden uit voor de Nieuwjaarsreceptie van Jason op 10 januari. 
Houdt deze datum vrij, nadere informatie volgt via de mail. 
 
Ik wens iedereen heel plezierige feestdagen en een gezellige jaarwisseling. Dat 2015 voor ons allemaal 
een goed jaar mag worden met een goede gezondheid. 
 
 
Harry Snijder, voorzitter 
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Brandingvaren zaterdag 4 oktober 2014 
 
Tijdens de laatste ledenvergadering werd het idee geop-
perd om een keer te gaan brandingvaren. Hans Gaillard 
heeft toen contact opgenomen met Hans Smit van Europa-
gaai. Zaterdag 4 oktober was het zover. Om half tien werd 
er verzameld bij Jason. Hans Smit was al aanwezig om 
ons te ontvangen. Tien enthousiaste vaarders met aan-
hang vertrokken om kwart voor tien naar Hargen aan Zee. 
Aangekomen bij het sportpaviljoen van Europagaai wer-
den we onder het genot van een kopje koffie ingelicht over 
de gang van zaken. 
Daarna kwam de aankleding van de deelnemers. Neo-
preen pak, helm en zwemvest. Door de werkzaamheden met zandopspuiting om de kust te versterken, 
moesten de sit on top kajaks nog een eind over het strand gesleept worden om te water te kunnen gaan. 
(Voor informatie over de kustversterking:  
http://www.kustopkracht.nl/assets/files/KOK%20nieuwsbrief%20zomer%202014.pdf) 
 
In het water werd nog een laatste instructie gegeven en kon het brandingvaren beginnen. 
De bedoeling was om richting zee te varen en dan op de golven proberen terug te surfen. 
Het was een geweldige ervaring. Kopje ondergaan was ook een ervaring. 
Door het mooie weer waren er veel wandelaars werd er zelfs nog gezwommen. 
Wat in de de ochtend nog een flauw briesje was werd later nog windkracht 3 a 4 Bf. 
Gadegeslagen door de begeleiders die ook nog vele foto's namen konden de deelnemers spelen met de 
golven. En het was leuk en bleek ook nog redelijk vermoeiend te zijn. 
Om twee uur kwam Hans Smit ons waarschuwen dat het tijd was om te stoppen. 
De kajaks schoonmaken, de pakken, zwemvesten en helmen spoelen en daarna richting huis. 
Het was een mooie en zinvolle dag, ook om ervaring op te doen met het varen op onrustig water. 
Deze activiteit is voor herhaling vatbaar! 
 
Arie Schram 

http://www.kustopkracht.nl/assets/files/KOK%20nieuwsbrief%20zomer%202014.pdf
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Zwembadtrainingen 2015 
 

Net al afgelopen jaren  kunnen wij in 2015 in het zwembad de Hoornse Vaart weer meedoen met KV Uit-
geest met de zwembadtrainingen. In het zwembad is het mogelijk om vertrouwd raken met de boot, diverse 
reddingstechnieken te oefenen, te eskimoteren of gewoon gezellig te spelen. De trainingen zijn bij uitstek 
ook geschikt voor onze nieuwe leden! Er zijn voldoende mensen aanwezig voor begeleiding/instructie. 
De trainingen zijn op zondagmiddagen en de tijden zijn gunstig. De trainingen zijn altijd anderhalf uur en de 
kosten zijn € 12.50 per keer. 

Opmerking: het verzamelen en vertrek is de eerste keer wat eerder (dit kost meestal wat meer tijd). 
 

Inschrijven en betalen: 
 
Zoals altijd is inschrijven vooraf verplicht.  Inschrijven kan via de activiteitenkalender van de website van 
KV Uitgeest (http://www.kanovereniging-uitgeest.nl/index.php/activiteiten) of per mail via activitei-
ten.kvu@kanovereniging-uitgeest.nl. Schrijf je tijdig in, per training is er plaats voor maximaal 20 personen. 
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 NL73 RABO 0363 4695 75 ten name van Kanovereniging Uitgeest, 
onder vermelding van de data waarvoor je je hebt ingeschreven. 
Wanneer je je als Jason-lid opgeeft, wil je dat mij dan laten weten (via frank@kvjason.nl), zodat ik zicht heb 
op het aantal deelnemers van Jason.  
Zoals jullie inmiddels weten moeten voor gebruik in het zwembad de punten van de kajaks verpakt zijn, 
zodat deze geen beschadigingen aan het zwembad kunnen veroorzaken. Ook moeten de kajaks vanzelf-
sprekend schoon zijn. 
 
 
 
Tot in het zwembad! 
Mede namens Maarten Wevers van KV 
Uitgeest, 
Frank de Groot, KV Jason 
 

Data Tijdstip training Verzamelen bij Jason Vertrek Jason 

        

Zondag  25/01 12.30-14.00 uur 11.30 uur 11.45 uur 

Zondag  08/02 12.30-14.00 uur 11.45 uur 12.00 uur 

Zondag  01/03 12.30-14.00 uur 11.45 uur 12.00 uur 

Zondag  15/03 12.30-14.00 uur 11.45 uur 12.00 uur 

http://www.kanovereniging-uitgeest.nl/index.php/activiteiten
http://www.kanovereniging-uitgeest.nl/index.php/activiteiten
mailto:activiteiten.kvu@kanovereniging-uitgeest.nl
mailto:activiteiten.kvu@kanovereniging-uitgeest.nl
mailto:frank@kvjason.nl
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VAARKALENDER 2015 

Dag Omschrijving Start Opmerking    

12-apr Openingstocht 13.00 Varen vanaf Jason  

      Combineren met maaltijd  

10-mei Kortenhoef 9.30 Tocht uit boekje Rob Nuy 

?? Mei Wildwater tocht   Weekend in de Ardennen 

14 – 17 mei Hemelvaart Kano kamp   We gaan naar de Weerribben  

14-jun Nieuwkoopse Plassen 9.30 Eventueel kamperen vanaf vrijdag avond  

27 -28 juni DMT tochten 10.00 zaterdag Eilanden polder 

.     zondag   Waterland 

Voorjaar / zomer Meerdaagse buitenlandse trekt tocht     

12-jul Oudendijk / Avenhorn 9.30 Eventueel kamperen vanaf vrijdag avond  

9-aug Medenblik 9.30 Eventueel kamperen vanaf vrijdag avond  

22 - 23 aug Droogmakrij tochten 9.30 bekende routes 

13-sep Brandingvaren 13.00 nog afstemmen met Hans Smit 

11-okt Afsluitingstocht 10.00 Combineren met een maaltijd 
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Uitnodiging......Uitnodiging......Uitnodiging! 
 

 
Beste ereleden en leden van Jason, 
 
 
Soms zijn tradities goed om ze in stand te houden.... zoals de nieuwjaarsreceptie van Jason. 
Het bestuur van Jason nodigt u uit om samen met ons het nieuwe jaar in te luiden. 
 

De nieuwjaarsreceptie van Jason zal gehouden worden op 10 januari 
2015 van 16.00 tot 18.00 uur in ons clubgebouw. 

Bij binnenkomst krijgt u van de vereniging twee consumptie-bonnen aangeboden. Overige consumpties zijn 
echter voor eigen rekening. 
 
Zoals ook bij voorgaande jaren willen wij, aansluitend aan de receptie, met diegene die dat op prijs stellen, 
gezamenlijk een warme maaltijd gebruiken tussen 18.00 en 20.00 uur. 
Als je hieraan deel wilt nemen zijn de kosten € 10.- per persoon, op de avond zelf te betalen. 
Opgeven voor deelname aan de maaltijd kan tot uiterlijk woensdag 7 januari 2015 per email bij de voorzit-
ter hvm.snijder@gmail.com 
Welke gerechten geserveerd worden op deze avond is nog een verrassing. 
Om uiterlijk 20.30 uur zullen wij een punt zetten achter deze avond. 
 
Wij hopen met velen va jullie het nieuwe jaar in te luiden en elkaar weer enthousiast te maken voor het ko-
mende seizoen. 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
Harry Snijder 
Voorzitter KV Jason 
 
 

mailto:hvm.snijder@gmail.com
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Onderhoudsdagen 
in 2015 
 
 

 
Nog niet bekend, komen in de vol-
gende ARGO. 
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Verjaardagen 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Van 
Harte 

 Gefeli-
citeerd! 

 

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 

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 

MAART 
 
  2  Cor Molenaar 
  3  Dick van Diepen 
  5  Jeannine Groenheiden 
14  Ronald Cassee 
20  Rob Kruiver 
28  Dirk van den Bos 
 
 TE KOOP :T-SHIRTS & STICKERS 

 
Ter gelegenheid van het 40-jarige jubileum zijn er T
-shirts en stickers te koop voor de 
leden (en andere geïnteresseer-
den).  
 

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. 

  
Sluitingsdatum 

kopij ARGO  
April-Juni 2015 

Is op: 
 

25 Maart 
 2015 
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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 vrijdagavond, dan neem ik contact op met diegenen, om de kantinediensten op de 

vrijdagen 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:  
Lenette Cassee         tel. 0235490769 
E-mail: kantine@kvjason 

 

Openingstijden 

 

 
Zaterdag 10-01-2015: Nieuwjaarsreceptie 
Harry Snijder (0725051549) 
Lenette Cassee (0235490769) 
  
Zondag 08-02-2015: Presentatie brandingkajakken 
Ellen Gaillard (0725055101) 
Hans Gaillard (idem) 
  
Zondag 08-03-2015 
Maria Kruiswijk (0756213877) 
Ed Tilleman (0756212715) 
  
Zondag 12-04-2015: Openingstocht 
Rimke Klitsie (0756210905) 
Frank de Groot (0756162016) 
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E-mail: info@grootschoenen.nl 




