KoliBrief
Nummer 33, december 2017

Aan alle VKZ leden,
Dit is de KoliBrief die jullie wordt aangeboden door het redactieteam. Meer informatie kun je vinden op
www.kolibrizeilers.nl
Vragen, ideeën of kopij graag sturen naar redactie@kolibrizeilers.nl
Commissie van goede diensten, commissie Spi
Tijdens de voorbereidingen voor de eerste
bijeenkomst heeft één van de leden voorgesteld om
de naam aan te passen in commissie Spi. “Het moet
de VKZ voor de wind gaan en de commissie heeft de
opdracht gekregen een advies op te stellen, hoe de
vaart er weer in te krijgen”. We vertrouwen erop dat
jullie hier akkoord mee zijn en werken verder als
commissie Spi.

Dus als er leden zijn die ideeën hebben, hoe de VKZ
op de juiste koers te krijgen, horen we dat graag op
korte termijn. Suggesties kunnen bij alle leden van
de commissie Spi aangemeld worden.
Hieronder nogmaals de leden van de commissie Spi
met hun e-mailadressen:
 André Bal
 Nel de Gelder
 Miep de Jong
 Anita Oskam

andrebalzee@planet.nl
j.de.gelder8@kpnplanet.nl
dejong.theo@telfort.nl
pietaniet@planet.nl

 Gerrit van Suijdam

suijdam@planet.nl

Wij zien uit naar jullie reacties want alleen
SAMEN
krijgen we de VKZ weer op koers!

Afgelopen vrijdag, 15 december, hebben we onze
eerste bijeenkomst gehad, thuis bij Miep in Utrecht.
Heel fijn dat Miep en Theo deze mogelijkheid
bieden. Centraal in het land, goed bereikbaar met
OV, goedkoop en een heel goede catering!
Als commissie hebben we vastgesteld, dat los van
de verschillende formuleringen, de taakopdracht van
de commissie zoals verwoord in KoliBrief 32 en het
verslag van de ALV niet verschilt.
Ook hebben we een globale planning afgesproken.
Begin januari worden gesprekken gevoerd met
(oud-)bestuursleden en andere actieve leden zodat
in de loop van januari, begin februari een eerste
concept advies opgesteld kan worden. Dit moet ook
wel aangezien het advies in maart 2018 op tafel
moet liggen.
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KoliBrief
Nieuwjaarsbijeenkomst

Evenementen programma 2018

Alle leden van VKZ worden van harte uitgenodigd
deel te nemen aan de Nieuwjaarsbijeenkomst op
zondag 14 januari 2018, aanvang 9.30 uur.

Hieronder een eerste overzicht van voorgenomen
evenementen samengesteld door Jurriën Jongbloed,
jurrien27@gmail.com

Locatie: Scheepvaartmuseum, Kattenburgerplein 1,
1018 KK Amsterdam.

Meer informatie volgt via www.kolibrizeilers.nl
Datum
Zo 14 jan

Nieuwjaarsbijeenkomst

Za 21 apr

Soloweek, wat is nodig

Za 28 apr

Waddenweek

Za 6 mei

Y-Torenrace

Wo 9 mei
Za 3 juni

Programma:
9:30 – 10:00
10:00 – 11:30

11:30 – 12:30
na 12:30

Omschrijving

Rondje Noord-Holland
Soloweek

Vr 15 juni

Jong en Oud

Za 28 juli

Zeelandweek

Za 11 aug

Frieslandweek

Za 18 aug

Museumtocht IJsselmeer

Za 1 sept

Marsdiepwedstrijden

Ontvangst in restaurant
Stalpaert met koffie + koekje

Ma 3 sept

De ‘korte’ zeilweek

Za 8 sept

Paard van Marken Trofee

Rondleiding van 1 uur langs
topstukken van de collectie, of
kom bijvoorbeeld meer te weten
over walvissen en de walvisvaart

Zo 25 nov

Harbour lunch in restaurant
Stalpaert
Mogelijkheid om zelf het
museum verder te verkennen

Algemene Ledenvergadering

We wensen jullie allen
Fijne Feestdagen
en een
Gelukkig Nieuwjaar

Eigen bijdrage bedraagt € 15,= per persoon.
Bedrag graag gelijktijdig met de aanmelding over
maken op NL56 RABO 0149 1870 84 t.n.v. VKZ te
Zaanstad o.v.v. Nieuwjaarsbijeenkomst 2018.
Indien je in het bezit bent van een museumjaarkaart
deze graag meenemen!
AANMELDEN UITERLIJK 27 DECEMBER 2017, want
dan moet het aantal personen worden doorgegeven
voor
de
rondleiding.
Aanmelding
via
de
evenementenkalender van de VKZ site.
Organisatie is in handen van Léon Goedhart,
leongoedhart.otm@gmail.com
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst zal traditie
getrouw het jaarboek 2017 worden uitgereikt. Je
hebt dan het overzicht van het afgelopen jaar,
inclusief leden- en schepenlijst, weer op papier in
handen. Voor leden die niet aanwezig zijn, wordt het
jaarboek per post opgestuurd.
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“De juiste koers bepalen is één ding,
hem durven varen een heel ander….”
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