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Voorwoord
Beste kanovrienden,
Het is al weer de tweede ARGO dit jaar.
Wat is er veel gebeurd de afgelopen maanden...
We hebben de Algemene ledenvergadering achter de rug, ook de vrijwilligersavond en een aantal bestuursvergaderingen.
Er zijn besluiten genomen, knopen doorgehakt.
Allereerst noem ik het besluit van het bestuur, na de leden geraadpleegd te hebben, dat Jason zich vanaf
1-7-2016 aansluit bij de TKBN. Vorig jaar en ook dit jaar is hier een aantal keren over gesproken. Door hogere huuropbrengsten en wegvallen van de kosten van de bestuursaansprakelijkheidsverzekering kunnen
de kosten van het lidmaatschap van de TKBN betaald worden. Zie het artikel in deze ARGO.
Verder is besloten om de kantinediensten af te schaffen en daarvoor in de plaats met zgn barbonnen te
gaan werken. Elk lid noteert zijn/haar consumpties op een barbon en rekent deze af wanneer er een bestuurslid aanwezig is. Voor een enkel kopje koffie is een Senseo apparaat aangeschaft.
Er hangt een sleutelkluisje in de hal voorzien van een code met daarin de sleutel van de kantine.
Leden die zich daarvoor opgegeven hebben krijgen de code van het sleutelkluisje.
En er is natuurlijk alweer gevaren.......de Openingstocht! Er gingen ca 20 boten het water in en in verschillende groepjes zijn diverse afstanden gevaren en jawel....met schitterend weer.
Dat is nog eens een opening van het seizoen.
Het bestuur wenst iedereen een leuk en gezellig kanojaar.
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Pinksteren 2016, KV Jason en KV Gaasperplas
Vanaf vrijdagmiddag 13 mei tot en met maandag 16 mei hebben Jason Krommenie en KV Gaasperplas uit
Amsterdam een gezamenlijk vast kamp op de Kluft en gaan we varen in en om de Weerribben. Dit ligt in
Overijssel op het randje van Friesland en Flevoland. Net als afgelopen jaar met Hemelvaart toen we met
ongeveer 30 mensen een prachtweekeind hadden …
De Camping de Kluft http://www.dekluft.nl/ ligt aan de rand van Nationaal park de Weerribben-Wieden en
is bij uitstek een kanocamping.
De plekken op nummers 201 t/m 204 en 232 t/m 235 gereserveerd op naam van Rob van Dijk/Jason. Er
zijn plekken met- en zonder elektra en geschikt voor tenten en caravans, helaas niet voor campers. Daarnaast hebben we 3 trekkershutten gereserveerd. We staan op het terreintje vlak achter en naast die blokhutten. Vrijwel direct aan het water en dichtbij de receptie, restaurant en snackbar.
Ook zijn er kajaks, open kano’s en fietsen te huur. De sanitaire voorzieningen zijn zeer goed. De grond is
zacht tot zompig. Hamers voor haringen kunnen dus thuisblijven. Om het rijden met auto’s tot een minimum te beperken staan er op de parkeerplaats karretjes voor de bagage.
Wat prijzen: p/persoon €4,50; milieukosten €0,40 p.p.p.n.; toeristenbelasting €1,00 p.p.p.n.: caravan, kampeerwagen of grote tent €12,00; kleine tent €6,95; elektra €2,95
Op 20 min. lopen en 10 min. varen is er de buurtsuper Braad. In de jachthaven op de camping is een kleine
winkel.
Op het terrein van de camping bevindt zich het bezoekerscentrum van Nationaal Park de WeerribbenWieden. https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/nationaal-park-weerribben-wieden

De Tentipi Nimbus die we waarschijnlijk weer mogen
lenen van Arij v.d. Kooij en de
vuurschaal gaan het centrum worden van ons kampje. Brandhout is dus welkom

Het Vaargebied, de Weerribben-Wieden, is voor kano’s en
kajaks een van de mooiste van Nederland. Het zijn van oorsprong veenmoerassen en kregen hun huidige vorm door turfwinning.
De Weerribben kent een wirwar van vaak kleine slootjes (de weren) met helder en diep water. Op de legakkers (de ribben) zijn tientallen pauzeplekjes aangelegd. Door de begroeiing is er vrijwel altijd een mogelijkheid om beschut te varen. De otter is de bekendste bewoner van het gebied. De Kalenbergergracht doorsnijdt het gebied, hier kom je behoorlijk wat pleziervaart tegen. Deze gracht verbindt de Weerribben in het
noorden met het riviertje de De Linde richting Friese meren en in het zuiden het Giethoornse meer en verder de Wieden of Wijden. In de Wieden (of Wijden = plassen) zijn door te veel turfwinning en stormen veel
legakkers verdwenen waardoor grotere meren ontstonden.
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Kanokarretje zullen we tijdens de tochten niet nodig hebben.
De grote 8 persoons C8, Cree van Jason gaat waarschijnlijk weer mee, voor de liefhebbers.
Nu we met twee verenigingen gaan is het goed te doen om per dag twee verschillende tochtjes te varen.
Voor beginners en gevorderden. Een langere waar wat sneller gevaren gaat worden, waarschijnlijk voor de
kajakkers onder ons. En daarnaast een wat kortere, waar wat rustiger gevaren gaat worden. Bijvoorbeeld
voor de deelnemers met kinderen en/of open kano´s. Er zijn 8 tochtjes “voorbereid”. Variërend van 7 tot 33
km. Van elk van deze tochtjes zijn 6 geplastificeerde kaartjes beschikbaar.
http://www.kanoweb.nl/nederland/de-weerribben/
Zwemvest verplichten gaat misschien wat ver. De R is tenslotte niet meer in de maand. Maar het water is
half mei nog wel steenkoud. En we varen (soms) door de Kalenbergergracht of kruisen hem, of door de
Wetering.
Daar is, ook die tijd, vrij veel pleziervaart die het niet altijd zou nauw neemt. Bovendien hebben die vaarten
hoge rechte kanten met een vervelende golfslag als gevolg.
Zwemvesten mee lijkt me dan ook noodzakelijk om ze daar waar nodig aan te kunnen trekken.
Kaarten
- Welkom bij de boswachter, Nr. 34, De Weerribben, schaal 1:25.000, ISBN: 90-287-1577
- Waterkaart ANWB, C, Noordwest Overijssel, schaal 1:50.000, ISBN: 90-18-00920-2
- Topografische kaart van Nederland, Blad
16D, Blokzijl, schaal 1:25.000, ISBN: 90-3500163-x
- Kaartje/foldertje van de Kluft, A4, schaal ±
1:27.000, zeer bruikbaar kaartje aangezien
vrijwel alle te bevaren watertjes er op staan
plus de bijna 20 pauze plekjes.
De Route vanaf Jason (125 km) en KVG (98
km) loopt via Amsterdam (A10, A1)) , Almere
(A6) en Lelystad over de Ketelbrug naar Emmeloord. Daar afslag 15 nemen en aan het
eind rechtsaf de Muntweg op (N351) Bij de Tsplitsing linksaf, de Kuinderweg de N351 vervolgen tot Kuinre. In Kuinre direct na het benzinestation de eerste afslag op de rotonde
nemen, de Punterweg. Na 1,6 km bij de
T-splitsing linksaf de Lageweg op richting
Ossenzijl.
In Ossenzijl de brug over en de eerste kruising rechts (Venebosweg). Over de volgende brug ligt de Kluft
aan de Hoogeweg 26, 8376 EM Ossenzijl.
De receptie ligt over de brug linksaf en na 500 m rechtsaf. Daar aanmelden en indien gewenst een sleutel
tegen €25,= borg aanschaffen. Met deze sleutel bedien je de slagboom en gebruik je om te douchen (dit
laatste kan ook met €0,50 muntjes).
Onze kampeerplek ligt daar vlakbij.
Aanmelden graag per mail: vaarcie@kvjason.nl onder vermelding van: naam, telefoonnummer, aantal
personen, volwassenen/kinderen, dieren, datum aankomst en vertrek, kampeermiddel en wel/geen elektra.
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Het vaarseizoen is weer geopend!
Op zondag 10 april jl. zijn we het vaarseizoen traditioneel weer gestart met de openingstocht. Het weerbericht voor die dag was goed, en het weer was die zondagmiddag zo mogelijk nog beter. Om 14.00 u vertrokken we met een flinke groep van 25 à 30 vaarders, voor een korte en een wat langere tocht. Ik koos
voor de langere versie. Via de Ham en de Crommenije gingen we rustig richting de rolletjes. Daar rechtsaf,
door de polder richting molen De Woudaap. Ondertussen genoten we van de weidevogels, en het schitterende weer. Het viel me wel op dat er (nog) wat minder weidevogels waren dan een paar jaar geleden. Onderweg heb ik een paar keer aangelegd, onder andere om de andere vaarders op de foto te zetten. De
route (zie kaartje) was zo’n 10 km.
Vanaf de Woudaap ging het richting Krommenie,
langs de Vlusch, door het dorp langs de kerk,
daar rechtsaf en langs de bibliotheek terug naar
Jason. Hier waren de mensen van de korte tocht
al geïnstalleerd op het terras, al dan niet met lekker drankje erbij. Op het terras was het zeer goed
uit te houden, en konden we alvast wat bijkleuren.
Dank aan de vaarcommissie voor de organisatie,
en hopelijk was deze openingstocht een voorbode voor een succesvol seizoen!
Frank
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We hebben Jason aangemeld als lid van de TKBN.
Hoe zijn we daartoe gekomen,
1. Een terugblik:
Jason is sinds de oprichting aangesloten geweest bij de NKB. Lammert en Elly van der Meulen en ook vele
andere leden van Jason hebben binnen de NKB een belangrijke rol gehad. Mede door hun bijdrage is de
NKB verder uitgegroeid. Jason was vanaf het begin een toervereniging. We hebben geen sportsectie gehad. Dit kun je ook zien aan ons gebouw. Terwijl bij de echte sportverenigingen veel vierkante meters gebruikt worden voor training en kleedruimtes zijn bij Jason de meeste vierkante meters ingenomen door de
kantine. De TKBN is in 1987 ontstaan als een afsplitsing van de NKB. De TKBN richt zich met name op het
toeristisch varen. Jason besloot om lid te blijven van de NKB. Leden van Jason voelden zich wel aangetrokken tot de TKBN en zijn daar persoonlijk lid van geworden. Toen Ellen en Hans Gaillard toetraden tot
het bestuur in 2006, zij waren reeds persoonlijk lid van de TKBN, hebben zij met de voorzitter van destijds
(Ab Reinders) afgesproken dat we als Jason ook contacten gingen onderhouden met de TKBN. Als resultaat konden TKBN leden meedoen met de vaartochten van Jason en de Jason leden konden deelnemen
aan de tochten van de TKBN. De TKBN heeft een aantal keren een kanokamp bij ons georganiseerd. De
contacten met de NKB zowel in de regio als ook landelijk bleven bestaan. Uit respect voor de sterke historische en ook emotionele banden met de NKB is Jason lid van de NKB gebleven.
Vanwege de voorwaarden van de overheid bij het financieel ondersteunen van de topsport moest de NKB
uiteindelijk fuseren met het WSV (Watersportverbond). Er werden immers alleen nog subsidies verstrekt
als er een grotere professionele organisatie aanwezig is. De NKB was te klein. Allereerst was de NKB een
aparte sectie binnen het WSV, na drie jaar is hij volledig geïntegreerd in het WSV. Mede als gevolg van
deze fusie is de binding met Jason minder geworden. Veel nieuwe leden hadden weinig binding met de
NKB en zijn opvolger het WSV.
2. De financiën
Even een compliment naar de onderhoudsploeg. Omdat we het onderhoud in eigen beheer kunnen doen
zijn de onderhoudskosten laag gebleven. Dit dankzij een paar zeer vakkundige, enthousiaste en bereidwillige leden. Zeker als we ons realiseren wat we gedaan is. Zonder hun inzet was het wegwerken van achterstallig onderhoud niet mogelijk geweest.
De financiële verwachting voor 2016 en verder, was dat we zonder wijziging van beleid in financiële problemen zouden komen. Daarom hebben we een aantal beslissingen genomen om de inkomsten te verhogen.
Dit waren het stimuleren van de verhuur en verhogen van de contributie.
We hebben ook gekeken naar het verminderen van de kosten. Vooral de afdracht aan het WSV was een
hoge post. Op een totale begroting van € 12.000,= was de afdracht € 1700,=. Dit werd als te hoog ervaren.
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3. De werkgroep
In de ALV van 19 maart 2015 wordt en werkgroep benoemd. Dit s is de tekst van het verslag van deze
ALV:
“Alle aanwezige leden vinden de bijdrage aan het WSV hoog in relatie tot de begroting van de vereniging.
Het bestuur is van mening dat zij wel aangesloten dienen te blijven bij een koepelorganisatie. Een werkgroepje onder leiding van de penningmeester gaat de mogelijkheden onderzoeken. Met name als mogelijkheid wordt geopperd het WSV en de TKBN. Een aantal leden zijn reeds op persoonlijke titel aangesloten
bij de TKBN.
Het werkgroepje bestaat uit: Hans Gaillard, Arie Schram, Frank de Groot, Rob van Dijk en Jan de Uil.
Zij zullen terugkoppelen, hun advies zal aan de leden worden voorgelegd.”
Het voorstel was om met zowel het WSV als de TKBN uit te onderhandelen of een lidmaatschap van Jason
mogelijk is voor maximaal € 500,=. Op normale contributie bij het WSV bedraagt € 1700,= en bij de
TKBN € 1000,=. Dit was echter voor zowel het WSV als de TKBN niet acceptabel en in strijd met hun eigen statuten.
Uit de ledenraadpleging kwamen de volgende voorkeuren naar voren met betrekking tot lidmaatschap van
het WSV en de TKBN.
Voor lidmaatschap van het WSV 1
Voor lidmaatschap van de TKBN 16
Autoriseren het bestuur om naar eigen inzicht te handelen 10
Geen mening
5
Bestuursleden niet meegeteld in bovenstaand overzicht 5
4. De buitengewone ledenvergadering op 25 november 2015
Het logische gevolg hiervan was dat het voorstel was om het lidmaatschap van het WSV op te zeggen. Dit
om te voorkomen dat we in 2016 verlies zouden gaan leiden. Mede hiervoor is een speciale BLV gehouden op 25 november 2015, waarin het volgende besloten is.
“ “Het bestuur stelt voor en brengt in stemming:
1- Het lidmaatschap van het WSV per 1-1-2016 op te zeggen
2- Vanaf 2016 gaan we ons inspannen om een nieuw samenwerkingsverband aan te gaan met het doel om
weer financieel gezond te worden. Het bestuur vraagt de leden haar te machtigen om een nieuw samenwerkingsverband aan te gaan. Samenwerken kan d.m.v. aansluiting bij een bond, maar ook door samenwerken met omliggende verenigingen.
In deze overbruggingsperiode moedigt het bestuur leden aan om individueel lid te worden van een overkoepelende organisatie.
Stemming:
Tegen het voorstel: 3 leden
Stemonthouding: 2 leden
Voor het voorstel: 14 leden
Het voorstel is aangenomen”
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5. Het bestuur aan zet
Het WSV wilde niet meer ingaan op het verzoek om met het bestuur te praten over mogelijke vormen van
samenwerking. Het gat tussen de standaard contributieregel en wat Jason wilt uitgeven was te groot.
Daarom bleef alleen de TKBN over. We hebben hen uitgenodigd om een presentatie te geven in de ALV
van 23 maart 2016. Daarvoor meer onder het volgende hoofdstuk.
De initiatieven voor het intensiveren van de verhuur lopen voorspoedig. In de begroting was hier al een
voorproefje op genomen (€ 1350, =). De laatste stand van zaken is dat we dit bedrag gaan overtreffen mogelijk dat het rond de €2000, = uitkomt.
De contacten met de vogelopvang hebben geleid dat zij een stukje van ons terrein mogen gaan gebruiken.
Ook zullen ze incidenteel onze kantine gaan gebruiken. We hebben afgesproken hier een jaarlijks vast bedrag in rekening te brengen voor € 300,=. Bijzondere evenementen zijn daarvan uitgesloten.
We hebben een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij de RABO. De premie hiervoor is €
150, =. Deze verzekering is per maand opzegbaar. Dit is van belang voor het geval dat we aanmelden bij
een overkoepelende vereniging die ook dergelijke verzekeringen aanbiedt.
6. ALV 23 maart
Tijdens deze ALV heeft de TKBN een presentatie gehouden en een overzicht gegeven van de voordelen
voor Jason en haar leden. Het blad kanotities is volledig gericht op de recreatieve kanosport en sluit goed
aan bij Jason. De belangenbehartiging wordt ook door de TKBN ondersteund, maar dan specifiek voor de
kanosport. De mogelijke strijdige belangen van zeilers, motorboten en sloepvaarders wordt voorkomen
door volledige focus op alleen de kanoërs. De wijze waarop de TKBN de leden ondersteunt is vooral gebaseerd op het uitwisselen van ervaringen bij de verenigingen. Het voorbeeld van de ledenwerving bij de Futen sprak ons zeer aan en we kunnen dat eenvoudig overnemen. De verzekering van de boten is zeer aantrekkelijk en in het lidmaatschap zit een WA-verzekering voor alle door de vereniging georganiseerde activiteiten. De hieronder vermelde stellingen werden door de gehele vergadering onderschreven.
* Het blad kanotities is een leuk aantrekkelijk blad voor kanoërs.
* De door de TKBN georganiseerde toertochten, kanokampen en weekenden passen goed in het vaarprogramma van Jason.
* Het hebben van een WA-verzekering voor alle door Jason georganiseerde activiteiten is eigenlijk een
noodzaak.
* Verenigingen als de TKBN en het WSV zijn noodzakelijk om de belangen van de kanoërs te behartigen.
De vergadering was unaniem van mening dat een lidmaatschap van de TKBN wenselijk is, mits dit ook
financieel acceptabel is.
7. Het bestuur weer aan zet.
Het bestuur heeft de financiële aspecten tegen het licht gehouden en komt tot de volgende conclusie.
* Vanwege de hogere verhuurinkomsten, de regeling met de vogelopvang, de in het lidmaatschap inbegrepen bestuursaansprakelijkheidsverzekering dekken het gat van € 500, = tussen de wens van Jason en
contributie regeling van de TKBN.
* De WA-verzekering dekt ook de activiteiten van de vrijwilligers bij Jason activiteiten. Dit was een duidelijke wens uit de ALV.
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De voorkeur van het bestuur gaat uit naar een lidmaatschap van de TKBN.
Daarmee kan de uitslag van de ledenraadpleging aangevuld worden
Voor lidmaatschap van het WSV 1
Voor lidmaatschap van de TKBN 31
Bestuursleden niet meegeteld in bovenstaand overzicht 5
Op basis van deze stemming heeft het bestuur besloten ons aan te melden bij de TKBN.
Deze mijlpaal voor Jason zullen we in de loop van het seizoen op een waardige wijze vieren.
Het bestuur van KV Jason.

Onderhouds dag Jason 5 maart 2016
Het was weer zover. Zaterdag 5 maart 2016. De eerste onderhoudsdag van onze vereniging dit jaar.
Na de oproep via mail en website was het nog onduidelijk hoeveel mensen er zouden komen.
En dat viel niet tegen 11 mensen. 10 heren en 1 dame.
Onder het genot van een kopje koffie werden de taken naar interesse en vakmanschap verdeeld.
Anneke heeft ons gedurende de dag voorzien van koffie en een maaltijd tussen de middag.
Er is wederom weer veel werk verricht. Een kleine opsomming van de uitgevoerde werkzaamheden. 2 houten deuren vervangen bij de loodsen, afgebroken takken van bomen verwijderd, een loodsdeur vervangen,
schilderwerk, oude voegen uitgehakt en opnieuw gevoegd, botenwagen opgeknapt, radiatoren omkasting
gespoten, elektriciteits problemen uitgezocht, peddel ophangsysteem bij de verenigingskano's vervangen
en tegelpad bij de wasbakken opgeknapt.
Het vervangen van de deuren liepen uit. Radboud, Jur en Huub en ik gingen om 20.15 naar huis.
Het was weer een dag waar in een gezellige en constructieve sfeer veel werk is verricht.
En bovendien, de mooiste dag van de week. Veel zon en weinig wind.
De volgende onderhoud dagen zijn zaterdag 2 april en 23 april.
Arie Schram

Vrijwilligersavond Jason 2016
Op vrijdag 8 april is door het Jasonbestuur een vrijwilligersavond georganiseerd. De actieve Jasonleden,
die zich afgelopen jaar verdienstelijk hebben gemaakt voor de club waren allemaal uitgenodigd voor een
etentje in het clubhuis.
Vanaf 17:00 uur was het clubhuis open en druppelden de genodigden langzaam binnen Onder het genot
van een drankje werd er bijgekletst en vooruitgekeken op het nieuwe seizoen. Omdat het een stralende
avond was, konden we tot het eten met zijn allen nog heerlijk buiten zitten.
Rond 18:30 uur was het eten gearriveerd en konden we aan tafel. Het eten was verzorgd door Kang Wah
uit Krommenie en was zoals gewoonlijk weer uitstekend.
Voor het eten waren alle tafels aaneen geschoven zodat we met zijn allen gezellig aan één lange tafel zaten. De maaltijd werd afgesloten met ijs en natuurlijk een dankwoord van de voorzitter voor de inzet van de
vrijwilligers. Het bestuur vindt het belangrijk om waardering te laten blijken voor de inzet van de Jasonvrijwilligers: zonder de inzet van deze vrijwilligers is het functioneren van een vereniging een stuk moeilijker!
Al met al was het een hele gezellige en geslaagde avond.
Met dank namens het Jason bestuur,
Ronald Cassee
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Verjaardagen
APRIL
5 E. Cazant
12 Robert van Eeden
29 Ab Reinders

MEI
11
14
18
20
20
22
29

Elly v.d. Meulen
Huub van der Lee
Harry Snijder
Anouk van der Kuij
H. Otte
Maria Kruiswijk
Victor Naumann

JUNI
9
9
13
14
16
24
28
29

Marcel van Eck
Frans Schouwenaar
M. van Beek
Dirk Takes
Rob van Dijk
René Jonker
Hans den Bezemer
Ines Kram

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 geïnteresseerden).

NU VOOR:

T-shirt
maat
S/M/L/XL en XXL:

€ 5,00

Stickers:

€ 0,25
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Vaarprogramma 2016 Vaarprogramma 2016 Vaarprogramma 2016

Datum:
1 – 8 mei
13-16 mei
11
juni
10
juli
14
augustus
10-11 september
??
september
9
oktober

Tocht:
Trektocht Duitsland
Pinksterkamp
Droog Makerij Tocht
Jason tocht
Jason tocht
Sluis Tot Sluis tochten
Branding varen
afsluitingstocht

Georganiseerd door:
Rob
Rob en Ruud
Hans en Mary
Arie en Ruud
Arie en Ruud
Hans
Hans
Arie en Ruud

Verder:
Elke woensdag avond vanaf 19.30 vanaf 11 mei tot en met 14 september.
Graag aanmelden via website of facebook pagina.
Elke zondag om 10.00 een lange tocht en om 13.00 uur een korte tocht.
Graag aanmelden via website of facebook pagina.
Spontaan georganiseerde tochten. Zullen via e-mail bekend worden gemaakt

12
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Kano instructie voor leden en belangstellenden door een ervaren kano instructeur
Glenn Mensink is bereid gevonden om ons instructie en opleiding te geven voor kajakken. Dit zowel voor de beginnende kanoër als voor de gevorderde. We zijn verheugd
dat we dit onze leden, aspirant leden en overige belangstellenden kunnen aanbieden.
Instap avonden voor belangstellenden
Zoals jullie elders in de ARGO kunnen lezen, stoppen we met de open dagen. Daarvoor
in de plaats komen instapavonden. Dit combineren we met de verenigingsavond. Op de 4e woensdag van
de maand kunnen belangstellenden meevaren.
Opleiding voor beginners
Voor deze belangstellenden en leden van Jason kunnen we een kano opleiding aanbieden. Op 3 avonden worden de kneepjes van het kanoën geleerd. Glen, een ervaren kano-instructeur, zal deze opleiding
geven. In principe is ook iemand van Jason daarbij aanwezig. De kosten bedragen € 50, = per persoon,
met een korting van € 25, = als men lid wordt van KV Jason. Jason leden kunnen deelnemen voor € 25, =.
De leden van de vaarcommissie zullen dit coördineren
Je leert:
·
Het materiaal; de kano en de peddel.
·
De peddelbeweging.
·
Handig in- en uitstappen.
·
Welke veiligheidsregels in acht te nemen.
·
Rechtuit varen, sturen en afremmen.
Rechtuit varen is in het begin nog de moeilijkste oefening.

Opleiding voor gevorderden
Voor leden die interesse hebben in een instructie voor gevorderden kunnen we een instructie aanbieden. Daarvoor kunnen zij
zich aanmelden bij de vaarcie. Graag met opgaaf waarover ze
graag instructie wensen. De kosten bedragen € 35, = per sessie
en worden gedeeld door het aantal deelnemers. De leden van
de vaarcie zullen dit coördineren en afstemmen met Glenn
Individuele instructies
In beperkte mate kan er ook individueel instructie gegeven worden. De kosten hiervoor zijn eveneens €
35, = per dagdeel. Nadat je je hiervoor aangemeld hebt bij de vaarcie, krijg je de contactgegevens van
Glenn waarmee je zelf afspraken kunt maken.
Vragen, opmerkingen of aanmelden?
Neem contact op met de vaarcie via vaarcie@kvjason.nl
Hans Gaillard
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SLUIS TOT SLUIS TOCHTEN 2016
Beste kano-enthousiasten,
Het is inmiddels een klassieker onder de kanotoer tochten aan het worden.
De Sluis tot Sluis tochten georganiseerd door KV Jason uit Krommenie.
Dit keer niet eind augustus, maar begin van september.
Vandaar deze vroege aankondiging. Dan kunt je het inpassen in de kalender van 2016.
Twee dagen varen in het landschap dat geschapen lijkt voor het kanoën.
Mooie polders, groot water, de Zaan, Zaanse Schans, maar vooral veel sluisjes.
Deze sluisjes worden bediend tijdens dit weekend. Het is een speciale
ervaring om geschut te worden.
Bij Jason kan op beperkte schaal gekampeerd worden.
Tijdig reserveren is dan ook gewenst. Het is ook mogelijk om langer te kamperen.
Voor opgave en vragen kunt u het volgende adres gebruiken: vaarcie@kvjason.nl
Met vriendelijke kanogroet
Hans Gaillard (Vaarcie KV Jason)

Zonder vrijwilligers kan het
niet
We hebben veel kano verenigingen aangeschreven om
deel te nemen aan deze tochten.
Dat zal hopelijk veel gezelligheid opleveren en duiten in de
kas.
Daarvoor hebben we wel een
aantal vrijwilligers nodig voor
begeleiding van de tochten en
bezetting voor de kantine.
Je kunt je alvast opgeven via
vaarcie @kvJason .nl
Eind juni komen we hierop terug.

14
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Nieuw:
de Whatsapp-groep ‘Vaargroep KV Jason’
Sinds kort heeft Jason een Whatsapp-groep, waarmee je met elkaar kunt afspreken om te gaan varen, maar natuurlijk ook om af te spreken voor andere activiteiten, om aankondigingen te versturen, etc.
Iedereen die een smartphone (Android, Apple, Windows Phone) heeft en die
Whatsapp gebruikt, kan zich aansluiten bij deze groep. Voor de duidelijkheid: je
krijgt slechts max. enkele berichtjes per week en je krijgt geen extra telefoonnummers in je adresboek.
Wil je je ook aansluiten bij deze groep, stuur een mailtje met je 06-nr naar Frank
(frank@kvjason.nl) dan wordt je toegevoegd! Je kunt je trouwens ook altijd (zelf)
weer afmelden.

15
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Sluitingsdatum
kopij ARGO
Juli-September
2016
is op:

28-JUNI
2016

Nieuwe Leden

Lidmaatschap
Contributie:

J.L Lindenberg
Per 1 april 2015

Leden, die op 1 januari nog geen 18 jaar zijn
Leden, die op 1 januari 18 jaar of ouder zijn
Ieder volgend gezinslid, ongeacht leeftijd

per 01-01-2016
€ 8,00 p/mnd
€ 11,50 p/mnd
€ 6,50 p/mnd

Gezinscontributie:
Vier of meer personen op één adres in gezinsverband
samenwonend

€ 25,00 p/mnd

Botenstalling:
Bij de contributie is voor elk lid de stalling van één boot inbegrepen.
Elke volgende boot, indien plaats beschikbaar
€ 5,00 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:

Disclaimer:

Elk in te schrijven lid

€ 10,00 eenmalig

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 vriendelijk een mailtje te sturen
naar:
argo@kvjason.nl of contact op
te nemen met de ARGO commissie.

Elk volgend gezinslid, mits gelijktijdig ingeschreven

€

5,00 eenmalig

Donatie:
Per jaar inclusief ontvangst van ons verenigingsblad
‘ARGO’

€ 17,50 minimaal

Betaling:
op Bankrekeningnr. NL 85 RABO 0333 9030 80 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 volgt.
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Kantinediensten
Zoals besproken in algemene ledenvergadering in maart jl. zijn we gestopt met het kantinerooster. Reden
hiervan is dat er te weinig mensen waren om deze kantinediensten te draaien en er weinig bezoek tijdens
deze diensten was.
Er is gekozen voor een andere opzet, zoals ook bij andere kanoverenigingen al wordt toegepast. Dit betekent
dat leden, die dit willen, zelf kunnen beschikken over een sleutel van de kantine en de code van het alarm.
Via de mail zijn alle leden gevraagd of ze interesse hadden in een dergelijke systeem.
Dit heeft geresulteerd in de volgende werkwijze:
1.
In de hal van het clubgebouw hangt een sleutelkluisje
2.
De leden die zich opgegeven hebben voor eigen sleutelbeheer, beschikken over de cijfercode van het
sleutelkluisje. In het kluisje hangt de sleutel van de kantine en de code van het alarm.
N.b.: deze code van het sleutelkluisje zal regelmatig wijzigen.
3.
De toegang tot de hal verloopt niet via de centrale buitendeur maar via de botenloods.
4.
De leden die hiervan gebruik maken, hebben zelf de beschikking over de kantine en dragen zelf zorg
voor het uitschakelen van het alarm, de consumpties en het schoonhouden van de kantine.
5.
Bij het verlaten van de kantine wordt het alarm weer ingeschakeld en de deuren afgesloten.
6.
De sleutel van de kantine wordt weer terug gehangen in het sleutelkastje.
7.
Voor het gebruik van consumpties zijn een aantal zaken belangrijk:
8.
Er is een Senseo-apparaat aangeschaft voor mensen die een enkel kopje koffie willen
9.
Alle servies wat gebruikt wordt, wordt afgewassen door de gebruiker en netjes weer opgeruimd.
10. Er is een bonnensysteem waarmee het gebruik van consumpties wordt geregistreerd (zie hieronder).
Er wordt later afgerekend, er is geen geld aanwezig in de kantine.

Gebruiksaanwijzing Bar Bon
Boekje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Als er geen kantine bezetting aanwezig is, dan
is er ook geen kassa. Er kan dus niet contant
afgerekend worden.
De verrekening gebeurt als volgt:
Je wilt iets gebruiken en er is geen kantine bezetting
Je pakt een blanco “bar-bon” uit de map
Je zet je achternaam en datum op deze bar-bon
Je verbruik noteer je op deze bar-bon
Bij vertrek stop je de bar-bon in het mapje onder
te betalen bar-bonnen. En graag bij het juiste
alfabetische tabblad
Bij een volgend kantine bezoek graag een nieuwe bon gebruiken
De bar-bon(nen) kan/kunnen afgerekend worden als er bestuurs- of commissieleden met een
sleutel van de kas aanwezig zijn.
Bij verrekening wordt de bar-bon afgetekend
door de kasbeheerder.
De betaalde en afgetekende bar-bon wordt achterin het mapje gestopt bij betaalde barbonnen.

Het barbonnen boekje

De gebruiksaanwijzing

De blanco bon

Het archiveren
van bon

Oproep:
Wanneer er Jasonleden zijn die eerder geen interesse
hadden in het zelfstandig gebruik van de kantine, maar
dit alsnog willen, kunnen ze dit kenbaar maken bij het
bestuur.
Lenette Cassee
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De betaalde bonnen

Veel gezelligheid
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E-mail: info@grootschoenen.nl
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