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Voorwoord
Beste kanovrienden,
Alweer de derde ARGO van 2016.
De tijd vliegt om...
We zitten nu volop in het zomerseizoen, dat betekent lekker varen.
De tweede “open avond”is alweer achter de rug. Gelukkig is er belangstelling voor.
Er zijn leuke reacties te horen van gasten die een keer willen varen. Zo promoten we de kano sport en hopen op deze manier nieuwe leden voor Jason te winnen.
De kanolessen beginnen lekker te draaien. Meerdere leden maken er gebruik van.
De kantine verhuur loopt op rolletjes zodat we een extra buffertje kunnen maken voor toekomstige investeringen aan het clubgebouw.
De vakantie periode is aangebroken voor menigeen.
Ik wens alle leden een heel prettige vakantie en voor diegene die lekker willen varen...heel veel plezier.
Harry Snijder
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Per 1 juli zijn we aangesloten bij de TKBN
Uitgeest, Heerhugowaard, Edam zijn ook aangesloten bij de TKBN
Het blad van de TKBN heet kanotities
Het verschijnt 6 maal per jaar
Iedereen krijgt het toegestuurd
We hebben nu een WA-verzekering voor alle activiteiten
Leden kunnen hun boten tegen concurrerende tarieven verzekeren via de TKBN
Meer informatie kun je vinden op de website www.TKBN.nl

Jason op facebook
(https://www.facebook.com/kvjason)
Onze vereniging zit al weer enige tijd op facebook. Op de facebook-pagina worden evenementen aangekondigd, verslagen en foto’s geplaatst en tevens activiteiten gepromoot, zoals de instapavonden. Tevens
volgen we andere kanoverengingen, en zij volgen ons weer.
We proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken met onze pagina. Om hieraan bij te dragen, zou het leuk
zijn dat veel mensen onze berichten ‘liken’ (leuk vinden), of de berichten delen. Hiervoor moet je natuurlijk
zelf wel een facebook-account hebben. Door te liken of te delen, krijgen jouw volgers onze berichten weer
te zien, hetgeen een groter bereik oplevert.
Dus: heb je een facebook-account, dan vragen we je te liken en te delen, zodat we veel mensen bereiken!
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Vaarprogramma 2016 Vaarprogramma 2016 Vaarprogramma 2016

Datum:
11
juni
10
juli
14
augustus
10-11 september
??
september
9
oktober

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

Georganiseerd door:
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
korte tocht.
Graag aanmelden via website of facebook pagina.
Spontaan georganiseerde tochten. Zullen via e-mail
gemaakt
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Instapavonden voor belangstellenden
Dit seizoen houden we voor het eerst een aantal ‘instapavonden’ voor mensen die eens kennis willen maken met de kanosport. Dit mede op basis van ervaringen bij andere verenigingen, waar gebleken is dat
deze avonden een succes waren. De instapavonden worden gehouden op de laatste woensdag van de
maand (steeds om 19.30 uur). Als vervolg op de avonden bieden we ook een instructie-programma aan.
Op dit moment hebben we 2 avonden gehad, nl. op 25 mei en 29 juni. De avonden zijn aangekondigd in de
lokale pers, en via advertenties op facebook. De eerste avond was het goed weer en hadden we een aardige opkomst. De tweede avond was het helaas regenachtig, desondanks was de opkomst toch nog redelijk.
Op beide avonden hebben onder meer Ruud, Victor en
Frank stukjes gevaren met liefhebbers. De verwachting is
dat de eerste twee avonden enkele nieuwe leden gaan
opleveren.
In juli en augustus hebben we
wederom 2 instapavonden. Deze
zijn op 27 juli en 31 augustus,
ook weer om 19.30 uur. Ondanks
dat het vakantietijd is denken we
dat we, hopelijk gesteund door
het mooie weer, wel weer wat
mensen naar onze vereniging
kunnen lokken.
We kunnen altijd wat hulp van
onze leden gebruiken op deze
avonden, dus lijkt je dit leuk, meld
je dan aan via vaarcie@kvjason.nl.
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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.

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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Kanoën in Australië

Onderhoud 2016 najaar
De onderhoudsdagen in najaar 2016
zijn op de volgende zaterdagen:
1 oktober en 22 oktober
Zoals altijd beginnen we om
10.00 uur en wordt er voor de
lunch gezorgd.

Uw hulp is welkom!
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Verjaardagen
JULI
17 Han Wiegerink
28 Mary Duin

AUGUSTUS
2
3
5
8
24
27
29

Anita Jonker
Susan Pijl
Hans Vijvers
L. Cassee
Ellen Gaillard
Radboud Groot
Gerald Giesbergen

SEPTEMBER
10
13
15
29

Hilda Breggeman
Hans Smit
Ed Tilleman
Evelien de Groot

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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Sluitingsdatum
kopij ARGO
Oktober–
December 2016
is op:

28SEPTEMBER
2016
Nieuwe Leden

Lidmaatschap
Contributie:
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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E-mail: info@grootschoenen.nl
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