
 
1 

  



 
2 

De Zwolse Kanovereniging "De Peddelaars" is 26 november 1932 opgericht en 
bestaat nu al meer dan tachtig jaar! 
Bij de vereniging staan kanoën, natuur en gezelligheid centraal. Dit vind je terug 
in de activiteiten die georganiseerd worden door enthousiaste leden. Gedurende 
de zomertijd (van omstreeks 1 april tot omstreeks 1 oktober) wordt er op de 
dinsdagavonden om 19.00 uur gevaren vanaf de kanoloods. Als afsluiting wordt 
er nog wat gedronken en nagepraat in de loods. Deze avonden worden 
afgewisseld met weekendtochten en andere evenementen. In de winter kan, bij 
voldoende belangstelling, de kanovaardigheid op peil gebracht/gehouden 
worden bij de zwembadinstructie en met het peddelen in de C10. 
Het clubblad “Peddelnieuws” van "De Peddelaars" verschijnt viermaal per jaar. 
Het is een blad voor en door leden. Iedereen kan dus kopij inleveren! 
De contributie en het liggeld van de kano’s vind je hieronder. Deze bedragen 
zijn op jaarbasis en dienen in halfjaarlijkse termijnen te worden voldaan. Je kunt 
het eerste termijn voor 1 december en het tweede termijn voor 1 juni 
overmaken op het volgende nummer:  

NL74 INGB 0001 0261 12 
Het opzeggen van een lidmaatschap dient voor dezelfde data schriftelijk bij de 
secretaris te geschieden. 

 
Contributie:  
Seniorlid (incl. TKBN): €   47,- 
Samenwonende partner (TKBN 100% korting): €   29,- 
Overige inwonende gezinsleden: €     0,- 
  Sleutelgeld loods: 
  Sleutelgeld toegangshek 

€   12,- 
€   45,- 

  Ligplaats Kajak: €   26,- 
  Ligplaats Canadees: €   33,- 
Donateur bijdrage (minimaal): €   15,- 
Instructie (3 x instructie): €   15,- 
Bootgebruik verenigingsavonden,  1e jaar: €   15,- 
     2e jaar: €   50,- 
     3e jaar: € 100,- 
Boot, huur per dag,   Kajak €     5,- 
     Canadees €     7,50 

 

 
  Kopijsluitingsdata: 

1 februari 2018. 
1 mei 2018 
1 augustus 2018 
1 november 2018 
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Website: www.kvdepeddelaars.nl Contact: secretaris@kvdepeddelaars.nl 
  

 

Inhoudsopgave 
 
 

Pagina 

Redactioneeltje 4 

Ledenmutaties 4 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 5 

Agenda ALV 7 

Jaarverslag Secreataris 8 

Jaarverslag Vaarcommissie 9 

Jaarverslag Beheerscommissie 10 

Voorjaars-Doedag 11 

De Techniekavonden Zeekanovaren komen er aan 12 

  

Vaaractiviteiten  

Snerttocht 16 

Reggetocht 17 

Zwolle-Hasselt 18 

Himmelfahrttreffen 19 

Pinksterkamp Meerwijck 21 

  

Bestuur 23 

Transportkostenregeling 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto voorpagina: Een kijkje bij de mogelijk nieuwe locatie voor de 
Peddelaars.       Foto: Bert klerk 

   

http://www.kvdepeddelaars.nl/
http://www.kvdepeddelaars.nl/
mailto:secretaris@kvdepeddelaars.nl
mailto:secretaris@kvdepeddelaars.nl


 
4 

Redactioneeltje  
Het eerste Peddelnieuws van een nieuw jaar is de uitnodiging voor de 
Algemene Ledenvergadering. Financiële verantwoording, verslagen, 
bestuursverkiezing en mogelijk deze keer wat meer duidelijkheid over de 
herinrichting van de Zwarte Waterzone, waar ook wij deel van uitmaken. 
Voorlopig is ons een nieuwe plek toebedacht (zie foto voorpagina) maar 
het blijft een kwestie van politieke keuzes versus haalbaarheid 
projectontwikkeling, oftewel van de centen. Eerst staat ons nog een 
sleutelomschakelverandering van het toegangshek te wachten. De nieuwe 
sleutel wordt tegen contante betaling verstrekt, zie verslag 
beheerscommissie. Ook een reden om de ALV te bezoeken! De koffie 
staat klaar en als je op tijd bent nog wel iets erbij. 
 
Bij het verspreiden van de jaarstukken werd tot vorig jaar een actuele 
ledenlijst bijgevoegd. In het kader van de wet op de privacy heeft het 
bestuur besloten dit niet meer te doen. Leden die onderling willen 
communiceren kunnen dit via de groepsapp van de vereniging doen. 
Aanmelden voor de groepsapp kan via de secretaris. 
 
Het mooie weer van eind februari heeft al menigeen de kano in gelokt, 
maar voor een ieder een goed peddelseizoen gewenst. 
 

Groet van de redactie. 
 
 
 

 
Ledenmutaties 
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 
 

Vrijdag 29 maart 2019 om 20.00 uur houden wij de 

jaarlijkse Algemene Leden Vergadering in het 

Havengebouw naast de kanoloods. Het bestuur nodigt 

jou van harte hiervoor uit.   

De agenda en de jaarverslagen 2018, gemaakt door de 

bestuurs- en commissieleden, vind je verderop in dit 

Peddelnieuws. De notulen van de ALV 2018 staan 

vermeld in Peddelnieuws 2018 – 2. Ook kun je deze 

notulen terugvinden op de website 

www.kvdepeddelaars.nl onder het kopje 

“Peddelnieuws” en dan “Peddelnieuws 2018 – 2”. 

 

 

Kom 29 maart 2019 en laat jouw stem horen! 

  
 
 
Tot dan, 

Marjan Brouwer, Voorzitter 
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Een winters tochtje op de donderdagmorgen. 
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Agenda   A.L.V. 
 
Vrijdag 29 maart 2019 
Aanvang 20.00 uur 
 
Hierbij nodigen wij alle leden van de Peddelaars uit voor de Algemene 
Ledenvergadering. Locatie: het Havenkantoor Holtenbroekerdijk 41-II  
 
1. Opening 
2. Notulen ALV gehouden op 23 maart 2018 (gepubliceerd in 

Peddelnieuws 2018 nr.2) 
3. Mededelingen 

o Peddelaars  
o Stichting.  
o Plannen Zwarte Waterzone. Nieuwbouw? 
o TKBN 

4. Jaarverslagen 
o Secretaris 
o Vaarcommissie 
o Beheercommissie 
o Penningmeester 

5. Verslag Kascommissie 
6. Decharge bestuur voor het in 2018 gevoerde financiële beleid. 
7. Vaststellen contributie en andere tarieven. 
8. Begroting 2019 
9. Verkiezing nieuw lid Kascommissie 
10. Bestuursverkiezing 

o Aftredend Marjan Brouwer en niet herkiesbaar. 
o Verkiezing nieuwe voorzitter. 

Het bestuur stelt voor Henk Geerts als voorzitter te benoemen. 
o Aftredend Ad de Wit en herkiesbaar. 
o Aftredend Freek Augustijn en herkiesbaar. 
o Tegenkandidaten dienen door tenminste 10 leden te worden 

voorgedragen voor aanvang van de Algemene Vergadering 
11. Stalling kanotrailer. 
12. Bouwcommissie. 
13. Rondvraag 
14. Sluiting 
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Jaarverslag Secretaris 2018 
Leden aantal: 

Stand 1 januari 2018 96 leden en 2 donateurs 
In 2018 hebben 5 leden hun lidmaatschap opgezegd, en Klaas 
Loots is overleden. 
Stand 31 december 2018 90 leden en 2 donateurs 

 
Het bestuur heeft in de persoon van de secretaris leden benaderd die 
bijna nooit varen, met de vraag of zij in de toekomst wel willen gaan 
varen en zo niet, of zij plaats willen maken voor nieuwe leden. Mede 
hierdoor hebben wij nu weer ligplaatsen beschikbaar voor nieuwe actieve 
leden. 
 
Het bestuur heeft in 2018 vergaderd in de maanden: februari, april, 
augustus en november. In totaal 4 keer. 
 
Het bestuur bestaat uit zes leden:  

Marjan Brouwer: Voorzitter 
Ad de Wit: Penningmeester & 
Vertegenwoordiger van de Peddelaars in de Stichting Het Zwolse 
Watersportcentrum. 
Wim van Genne: Secretaris 
Arno Siemann: Vaarcommissie 
Freek Augustijn: Beheerscommissie 
Bert Klerk: Peddelnieuws en P.R. 

 

Wim van Genne, secretaris 
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Jaarverslag Vaarcommissie 2018 
De vaarcommissie heeft een mooi jaar achter de rug, wat begon met de 
zwembadtraining, die voor het eerst in jaren weer georganiseerd was. De 
opkomst was goed en 20 volwassenen en kinderen hebben de 
onderwaterwereld van de kano leren kennen.  De wandeling over de 
Havelterberg was wat nat en glad, maar erg mooi. Er moest natuurlijk 
een groepsfoto bij een hunebed gemaakt worden. 20 personen deden 
mee. 
De eerste tocht, de IJspegeltocht, moest vanwege ijsgang afgeblazen 
worden. De snerttocht werd afgeblazen wegens te weinig belangstelling. 
De voorjaarstocht op de Vecht werd met mooi weer door 12 personen 
gevaren, er moest helaas wel een aantal keren moeilijk gekluund worden, 
vanwege graafwerkzaamheden bij de kanostoepen. De Bollentocht werd 
afgeblazen vanwege het slechte weer en weinig belangstelling.  
Het hemelvaartkamp in Giethoorn maakte alles weer goed. Prachtig weer 
en grote opkomst, 89 personen, vooral van de Ratzeburgers, mooie 
kano-en fietstochten werden er gemaakt. Het Pinksterkamp in Delft was 
klein (18 personen) maar fijn. Voor de Grootwatertocht waren geen 
aanmeldingen. De Lindetocht en de Midzomeravondtocht werden 
gevaren. Het Wildwatervaren in Hardenberg kon niet doorgaan, omdat 
er te weinig water op de baan stond. Rondje Vecht en BBQ ging 
natuurlijk wel door. 
Helaas kon er ook dit jaar niet gevaren worden op het Zeeweekend. Er 
was al weer geen branding, maar het weer was goed. Het afsluitend 
weekend in Ossenzijl was een gezellig klein kamp met kampkat.  De 
dorstige Olifant kwam in actie tijdens de Veluwerally van Hattem naar 
Kampen. De Herfstvakantie was weer als vanouds een gezellig 
wandelkamp. 
Voor het C-10 varen op de dinsdagen is soms een wachtlijst, maar 
gelukkig kon iedereen die wilde een keer mee. Er is een behoorlijk aantal 
keren instructie verzorgd door leden en vaarcommissieleden op de 
dinsdagavonden. Een aantal mensen is lid geworden. 
 

De vaarcommissie 
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Jaarverslag Beheerscommissie 
Ook dit jaar wil ik allereerst iedereen bedanken voor de inzet bij het werk 
in, op, en rond de loods. 
Terrein onderhoud, verbouwen clubhut, steigers vernieuwen, schilderen, 
ieder jaar gebeurt er veel, met veel inzet van verschillende leden. 
Hiervoor dank. 
Op deze manier kunnen we er met z’n allen voor zorgen dat we met 
plezier onze hobby uit kunnen oefenen. 
De verbouwing van de clubhut nadert het eind stadium, de inbouw van 
een plafond. De verandering is nu al een plezier om naar te kijken. 
De geplande vernieuwing van de beschoeiing is afgelast ivm. de 
naderende verhuizing. Het zou een verspilling van geld en energie zijn. 
Wat rest is zorgen dat de huidige situatie zo goed mogelijk bruikbaar 
blijft. Hiervoor zijn weer een tweetal doedagen ( zie toerkalender) 
ingesteld. Ik hoop weer velen van jullie daar te zien.  
De nieuwe sleutels voor het toegangshek zijn er. 
Op de jaarvergadering wordt er een begin gemaakt met het omruilen van 
de sleutels. Deze sleutels kosten €45,= ( met aftrek van de al betaalde 
borg van de huidige sleutel). Ieder houdt beide sleutels in z’n bezit tot er 
een omschakeling wordt gemaakt en alleen de nieuwe sleutel nog 
gebruikt kan worden. 
Ik hoop dus ook veel leden te zien op de jaarvergadering… 
Voor nu, tot ziens en een hartelijke groet, 
Namens de beheers commissie,  

Freek Augustijn 

 
 

Kunnen we ons dit voorstellen als toekomstige kanohaven? 
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Ja beste mensen, 

Daarrrr is tie weerrrrrrr, 
 
De immer actieve, altijd gezellige , 

Voorjaars Doedag 
 
Dit jaar op zaterdag 6 april  
 
Met een keur aan bezigheden zoals; 
 
 
Timmerwerk 
 
 
Schilderwerk 
 
 
Onkruid borstelen 
 
 
C10 poetsen 

 
Voor elk wat wils,  

Graag even aanmelden bij de beheerscommissie.  
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De techniekavonden Zeekanovaren komen er aan! 
 

De temperatuur wordt hoger, het voorjaar komt er aan en het duurt niet 
lang meer of we beginnen met de eerste serie 
 van 3 techniekavonden zeekanovaren! 
 
De eerste drie (dinsdag) avonden zijn op:   
23 april, 30 april en 7 mei. De techniektocht  
naar Hasselt en terug vindt plaats op  
zondag 12 mei.                                                                                                                              
Hier komen alle geleerde technieken ruimschoots in het echt aan de 
orde. Per avond komen verschillende technieken aan bod waardoor je 
meer plezier kunt beleven aan je zeekano en meer uitdagende tochten 
kunt maken. 
 
23 april 19.00 uur: 
We beginnen meteen goed met de reddingstechnieken die je de boot 
weer inhelpen als je bent omgeslagen. De keuze om met deze technieken 
te beginnen is logisch, omdat omslaan precies dát is, wat je probeert te 
voorkomen. Gebeurt het toch, dan is het goed dat je de technieken 
beheerst die ervoor zorgen dat je in een oogwenk weer in je kano zit en 
verder kunt. Dit geeft bij het varen van een tocht in een groep veel 
zelfvertrouwen. 
Verder gaan we oefenen met het vormen van vlotten en ontdekken wat 
je ermee kunt. Daarnaast gaan we oefenen met het varen van bochten en 
het keren op de plaats met behulp van onder meer de boogslagen.                                                                                                              
Ook het achteruit varen hoort er bij. 
 
30 april 19.00 uur: 
Natuurlijk komen de technieken van de vorige keer weer uitgebreid aan 
de orde; ze moeten immers geoefend worden.                                                                                                                                                     
Als nieuwe technieken gaan we oefenen in het zijdelings verplaatsen van 
je kano. Ook het slepen van een boot gaan we leren en natuurlijk het in-
en uitstappen op plaatsen waar geen mooie aanlegsteiger ligt… 
 
7 mei 19.00 uur: 
Ook deze avond komen alle voorgaande technieken aan bod en gaan we 
ons ook bekwamen in het gebruik van de lage en de hoge peddelsteun. 
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Naast de genoemde technieken gaan we het natuurlijk ook uitgebreid 
hebben over veiligheid, groepsgedrag, planning, het weer, etc., etc. 
 
Laatst vroeg iemand mij of het wel zinvol was om mee te doen met deze 
(gratis) avonden, omdat het toch niet de ambitie was om op zee te gaan 
varen. Het is inderdaad zeker niet de bedoeling, dat iedereen meteen op 
zee gaat varen. Het is wel de bedoeling om je zeekano dusdanig te leren 
beheersen, dat je optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden die de 
zeekano je biedt. Dat houdt meteen in, dat de mogelijkheid om wat 
uitdagender tochten te varen, flink toeneemt! 
Verder vroeg iemand mij, of al die uitrustingstukken die ik noemde (zie 
hieronder), echt nodig zijn.  Ja, die zijn echt nodig, ook dat neopreen. 
Zelfs wanneer het niet vriest heb je dit op oefenavonden en veeleisende 
tochten nodig. Je kunt verrassend snel onderkoelen of ziek worden. Daar 
komt bij, dat het er ook voor zorgt, dat je tijdens de oefenavonden 
minder blauwe plekken oploopt. 
Tot slot zag ik de aarzeling in de ogen van iemand die er aan twijfelde of 
het huidige vaarniveau al wel voldoende was om te kunnen deelnemen. 
Tuurlijk wel! Zowel geoefende vaarders als deelnemers die nog maar net 
varen kunnen hier optimaal profijt van hebben.                                             
Ook gaat het om technieken en niet om het gebruiken van veel kracht; 
het is geen body building!  Het is een heel goede manier om naast nieuwe 
technieken ook meer zelfvertrouwen te verwerven. 
Om mee te doen aan de techniek avonden, moet je (echt!) over het 
volgende beschikken:  

• een (onzinkbare) zeekano met een goed sluitend spatzeil,   

• een geschikte peddel, 

• neopreen kleding zoals een long John (dry suit mag natuurlijk 
ook…),  

• een anorak, 

• een reddingsvest, 

• kanoschoenen, 

• en een hoedje.                                                                                                                                                       
(eventuele aanvullingen komen vanzelf aan de orde) 

Alvast tot dan! 

Marinus Kalkman 
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Wandeling bij de Horte, Dalfsen 
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Even pauze tijdens de wandeling bij de Horte 
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Snerttocht 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de laatste dag van maart een mooie tocht varen in het Wieden 
gebied. Het is aan het begin van de lente, de natuur is weer aan het 
ontwaken uit de winterslaap. Aan het einde van de tocht door dit 
prachtige gebied gaan we met zijn allen een lekkere kom snert eten. Het 
is ook mogelijk om snert mee te eten zonder dat je mee gaat varen. 
De kosten van de snert zijn ca. 8,50 pp. Deze zijn voor eigen rekening. 
 
Ook dit jaar is het mogelijk om deze tocht in de C-10 te varen. 
Natuurlijk hebben we hiervoor een voldoende sterke bezetting nodig. 
Geef je dus tijdig op. Het is dan ook fijn om op tijd bij de loods 
aanwezig te zijn i.v.m. het gezamenlijk transport klaar maken van de C-
10. 
 
Voor alle vaarders is het advies om warme kleding aan te trekken. 
Daarnaast is een zwemvest verplicht i.v.m. het nog zeer koude water. 
 

De Vaarcommissie 
  

Datum: Zondag 31 maart 2019 

Opgave: Vóór zondag 17 maart 2019 
vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl, of 
038-4546797 (Steffen Elgersma) 
038- 4213408 (Marinus Kalkman) 

Contactpersonen: Steffen Elgersma en Marinus Kalkman 

Vertrek: 09.00 uur vanaf de loods, kano’s op het dak 

Snert eten Omstreeks 13.30 uur, 
Paviljoen aan’t Wiede 
Veneweg 247 
7946 LV Wanneperveen 
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Reggetocht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zondag 28 april varen we een tocht op de Regge, op de grens van 
Salland en Twente. Afhankelijk van het weer varen we een hen- en 
werummegie van 2 x 8,5 kilometer vanaf de Laarbrug naar Hancate en 
weer terug of een tocht van zo’n 21 kilometer stroomafwaarts vanaf de 
Wierdenseweg bij ’t Ekso naar Hellendoorn/Lemele. Bij de laatste optie 
komen we 2 stuwen tegen, waar we over moeten dragen, dan is een 
kanokarretje erg handig. 

De Vaarcommissie  

Visstrap in de Beneden-Regge 

Datum: Zondag 28 april 2019 

Opgave: Vóór zondag 21 april 2019 
vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl, of 
0570-523937 (Annet van der Veen) 
038-4546797 (Steffen Elgersma) 

Contactpersonen: Annet van der Veen en Steffen Elgersma 

Vertrek: 09.00 uur vanaf de loods, kano’s op het dak 
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Zwolle - Hasselt 

 

 

 

 

 

Een spannende tocht? Dat hebben we toch wel vaker gevaren??  
De bedoeling is als volgt: 

Marinus gaat ons begeleiden (voor wie dat wil) in het veilig leren 
varen op groot open water. Zie ook elders in het Peddelnieuws. 
Voor de mensen die daaraan deelnemen, is deze tocht bedoeld.  
(Verderop in het jaar komen nog grotere tochten aan bod.) 
Tijdens deze tocht zal de nadruk liggen op veiligheid, wat te doen 
bij, etcetera.Gedurende de dinsdagavondtrainingen zal Marinus 
meer uitleggen. 

 
Vragen? Stel ze aan Marinus of aam mij. 
Groet, 

Arno Siemann 
  

Datum: Zondag 12 mei 2019 

Opgave: Vóór zondag 5 mei 2019 
vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl, of 
0570-523937 (Arno Siemann) 

Contactpersonen: Arno Siemann 

Vertrek: 09.00 uur bij de loods 
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Himmefahrttreffen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor velen niet onbekend, het uitwisselingskamp met onze 
zustervereniging uit Ratzeburg. Helaas heeft Horst (onze collega 
organisator) wegens gezondheidsredenen moeten stoppen met het 
organiseren van de 25e keer (een kwart eeuw!). Gelukkig  heeft hun 
bestuur dit evenement wel door laten gaan, zie ook onder. Annet en ik 
hebben besloten dat dit ook het laatste hemelvaartkamp is, dat – als wij 
weer aan de beurt zijn- door ons georganiseerd wordt. 
 
Niet getreurd, nog éénmaal: kanutouren machen, spazieren und rädeln, 
Bier und schnaps trinken, grillen und Froh sein!  
Graag tijdige opgave.  
 
Dit is er al bekend: 

Wir werden nach Wilhelmshaven fahren 
Zu einem Kanu Verein. 
Es gibt dort die Möglichkeit für ca 20 Zelte, 8 Wohnwagen und in ca 
400m ist ein Wohnmobilstellplatz für ca 11 Mobile. 
Eventuell auch mehr. 
Susanne hat alles reserviert. 

 
Groet, 

Arno Siemann 
  

Datum: 30 mei – 2 juni 2019 

Opgave: Vóór 12 maart 2019 
vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl, of 
0570-523937 (Arno Siemann) 

Contactpersonen: Arno Siemann 
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Tijdens het Himmelfahrttreffen in 2018 (Giethoorn) 
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Pinksterkamp Meerwijck 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het Zuidlaardermeer gaan we ons Pinksterkamp houden. We 
hebben hier al eerder gestaan en vanwege de mooie camping, het gratis 
zwembad  en prachtige Zuidlaardermeer met strand gaan we nog een 
keer. We staan deze keer op het sportveld (waar stroom verzorgd wordt), 
dat nog voor de slagboom van de camping ligt, met sanitair op het 
groepsterrein er tegenover. We zitten niet direct aan het water. Voor 
vervoer van je kano naar het water heb je een kanokarretje nodig of de 
auto. Je kunt met de auto vlakbij het strand komen, waar je kunt 
instappen. We kunnen heel verschillende tochten maken: Hunze, 
Zuidlaardermeer,  Rondje Foxhol, en eventueel rondje Groningen.  
 
Het programma: 

Vrijdagavond of zaterdagochtend aankomst 
Zaterdag 10.30 uur: koffiekring, vanaf 11.30 uur: kanotocht  
Zaterdagavond: BBQ, zelf verzorgen 
Zondag 10.00 uur: koffiekring, 10.45 uur: kanotocht  
Zondagavond: pannenkoeken bakken, zelf verzorgen 
Maandag 10.00 uur: koffiekring, 10.45 uur: kanotocht, ca. 14.30 
uur terug op de camping 

Tot dan! 

De vaarcommissie 

Datum: Vrijdagavond 7 juni t/m/ maandag 10 juni 

Opgave: Vóór 17 mei 2019 
vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl, of 
0570-523937 (Arno Siemann), 
Of lijst in de loods 

Contactpersonen: Annet van der Veen 

Adres: Kampeerterrein Jachthaven Meerwijck  
Strandweg 2  
9606 PR Kropswolde  
0598-323659 www.meerwijck.nl  
info@meerwijck.nl 
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Bestuur 

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

 
 
Transportkostenregeling Peddelaars  
Meerijden, met of zonder kano op dak 

• Advies vergoeding:  
per (enkele) kilometer:  €  0,10 per persoon en €  0,05 per kano. 

 
C10 

• De C10-bemanningsleden betalen ook een bedrag voor het 
vervoeren van de C10:  Per persoon, per 100 km:  €  1,00 
De vaarcommissie zorgt voor inzameling en afdracht van dit  
geld. 

 
Aandachtspunt: degene die de C10 (op de trailer) achter zijn auto 
meeneemt, is daar zelf verantwoordelijk voor. De vereniging heeft geen 
(WA)verzekering voor  aanrijdingen/schade aan derden. Wellicht 
verstandig om dit in je autoverzekering te checken.  
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 Vaarprogramma 2019 

Za, 5 jan Nieuwjaarsreceptie 

Zo, 20 jan Zwemmen in Nunspeet 

Zo, 10 feb Wandeltocht Dalfsen 

Z0, 3 mrt IJspegeltocht Wieden 

Vrij, 29 mrt ALV 

Zo, 31 mrt Snerttocht Wieden 

Di, 2 apr 1e Kanoavond 

Za, 6 apr Doedag Loods 

Di, 23 apr Techniekavond-1 

Zo, 28 apr Tocht Beneden-Regge 

Di, 30 apr Techniekavond-2 

Di, 7 mei Techniekavond-3 

Zo, 12 mei Hasselt v.v. 

30 mei-2 jun Hemelvaartkamp Ruhrgebied 

7 - 10 jun Pinksterkamp Meerwijck 

Za, 22 jun Midzomeravontocht Wieden 

Zo, 30 jun Wildwatervaren Hardenberg 

Zo, 7 jul Rondje Vecht + BBQ 

Zo, 14 jul IJsseltocht 

31 aug – 1 sep Trektocht 

6  – 8 sep Zeeweekend 

20  22 sep 
Afsluitend Weekend Belt-
Schutsloot 

Zo, 29 sep Veluwerally 

Za 5 okt Doedag 

19 – 27 okt Herfstvakantie Stoumont 

Za, 16 nov Gezellige Activiteit 

Za, 4 jan 2020 Nieuwjaarsreceptie 
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