
                                                       Nieuwsbrief Juni 2021          
 
 
 

 
 

 

 Van het bestuur 
 
Gelukkig, het wordt toch nog warm dit voorjaar. En hoewel het weer niet altijd geweldig is en Covid de pret 
soms aardig drukt wordt er alweer heel wat gevaren. Zo waren afgelopen hemelvaartweekend 5 leden 
vanaf het fort een weekend naar de Kaag, waren 5 leden zaterdag vanaf het fort op bezoek bij de sluizen in 
IJmuiden en waren drie leden vanaf het fort een weekend naar Graft in Noord-Holland. Als je dan de kano-
kilometers even optelt kom je zomaar op een kleine 700 kilometers die in een weekend worden weg 
gepeddeld. Laat je dus niet weerhouden en tot binnenkort op het water 
 
(Zie ook in deze nieuwsbrief de uitnodiging voor openingstocht 2021 op 12 juni) 
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 Clubavond 
 

Vanaf 5 Juni worden de Covid maatregelen weer versoepeld.  
Met inachtneming van 1,5m afstand houden, eindeloos handen wassen en thuisblijven bij klachten mag er 
weer in groepen gesport worden, mogen kleedkamers weer gebruikt worden en zou ook de kantine weer 
open mogen.  
 
9 Juni willen wij de Clubavond dan ook weer opstarten zoals we dat vorig jaar hebben gedaan. 

 Kleed je zoveel mogelijk Thuis al om 
 Beperk je aanwezigheid in het fort tot het pakken en terugleggen van je materiaal. 
 Geef elkaar maar zeker de Fortwacht ruimschoots de ruimte 
 De keuken is enkel voor de Fortwacht. 
 Socializen doen we buiten   

 
Met jullie Hulp kunnen we op deze manier voor iedereen op een prettige clubavond hebben en weer samen 
varen, en daar zien we ondertussen echt naar uit. Tot Woensdag 9 Juni. 
 
PS: de fortwacht gaat geen Popo spelen en lijkt niet op een Boa. Neem dus zelf bovenstaande zaken serieus.  
 

 Fortwacht 
 

Met het starten van de clubavonden kunnen we ook niet zonder fort wacht. Komende week zal op de 
website van KVS de fortwachtlijst worden gepubliceerd. Neem even de moeite om op de site te kijken. 
Mocht je op jouw avond niet kunnen, kijk dan graag zelf met wie je zou kunnen ruilen. 
Op deze manier houden we het fort netjes en is er een gastheer/dame aanwezig.  
 
https://www.kvspaarndam.nl/pg-28452-7-118180/pagina/fortwachtlijst_2018.html 
 
  

 Uitbreiding domein kvspaarndam.nl met e-mail  
 

Als een lid van het bestuur de KVS-leden een e-mail stuurde, was dat altijd vanaf het privé e-mailadres van 
dat bestuurslid. Dat gaf allerlei problemen, van spambeschuldiging tot oneigenlijk benutten van bedrijfse-
mail van het betreffende bestuurslid. Daar wilden we vanaf. 
 
 We hebben sponsor Ziber gevraagd of zij hiervoor een oplossing hebben. Die hebben ze dus en  heeft KVS 
met ingang van mei 2021 een eigen e-mailaccount bij Ziber. Ook heeft KVS nu een eigen computer (gift) 
waarop de financiële ledenadministratie zal draaien. Oud-penningmeester Frank heeft daarop nog 
Windows 10 gezet. Via Wim zal de KVS-computer naar Dré verhuizen. 
De oude e-mailadressen blijven voorlopig gehandhaafd. Er zijn al nieuwe gekozen, maar de verschillende 
‘brievenbussen’ zijn nog niet volledig operationeel. Waarschijnlijk kunnen we in de volgende Nieuwsbrief 
meer hierover vertellen. 
Alleen de bestuursleden krijgen de code om in te loggen op de e-mailserver bij Ziber, om daar hun 
berichten te lezen en te versturen. In het abonnement dat we hebben afgesloten met Ziber, zit uiteraard 
ondersteuning voor gebruik van de KVS-mailbox. Daarnaast krijgen penningmeester en secretaris ook 
ondersteuning van Ziber bij hun taken binnen Microsoft Office. 
Met deze stappen komt KVS qua administratie heel sterk op eigen benen te staan. Als vereniging zijn we 
minder afhankelijk van de privé-computers van de bestuursleden. En het bestuur krijgt professionele 
ondersteuning.  
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 Penningmeester gevonden 
 
Vele jaren heeft Frank Tervoort de penningen van KVS geïnd en uitgegeven, zonder te verspillen.  
Per begin mei heeft hij aangegeven ermee te stoppen. Het bestuur heeft in de Nieuwsbrief een oproep 
geplaatst en daarop kwamen twee reacties. Omdat één direct beschikbaar was, hebben we die benaderd en 
we zijn het eens geworden: de nieuwe penningmeester is Dré Versteeg 
Omdat we er niet op rekenden dat er zo rap een vervanger voor Frank was gevonden en er ook het nodige 
papier werk noodzakelijk was, heeft bestuurder Wim Postma tijdelijk de financiële taken op zich genomen. 
Daarom heeft Wim jullie de factuur voor het betalen van de contributie gestuurd.  
Nieuwbakken penningmeester Dré is ingeschreven bij de KvK, nu moet hij nog betaalrechten krijgen van de 
bank. Frank en Wim gaan hem vervolgens wegwijs maken in de financiële administratie van KVS. 
Bedankt Frank, welkom Dré 
 

 Website  
 
https://www.kvspaarndam.nl 

 
Onder dit bericht staat een grafiek over het website bezoek van 1 april 2019 tot en met eind april 2021. 
Daaruit blijkt dat het bezoek in  2e jaar met 42% is toegenomen t.o.v. 1e jaar. Mooie opsteker voor KVS en 
vooral voor webmaster Petra.  
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                     Openingstocht Zaterdag 12 juni    Zuiderveld/Westzaan    
        Wegens Succes geprolongeerd              Ca. 10/12 kilometer      
 
Zuiderveld is een natuurgebied tussen Westzaan en het Noordzeekanaal. Vorig jaar hebben 
we hier met veel plezier een tocht gevaren die voor iedereen goed te doen is.  
 
Het begin punt van de tocht is vanaf het fort per kano (10 km), Per Fiets en Pont (10km) en auto 
goed te bereiken.   
 
Binnenkort kun je je inschrijven via de website.  https://www.kvspaarndam.nl 
       Nieuws / aanmelden Tochten 
Alleen als dit niet wil lukken    Dan via mailadres    evenementen@kvspaarndam.nl 

 
 Vertrek van ploeg die gaat varen vanaf het fort is gepland om 8.00 uur. 
 Dus ca 7.30 aanwezig zijn . Dan kunnen we om 9.00 uur als eerste door de sluis bij Nauerna  
 Verwachte aankomsttijd bij Startpunt is 9.30 uur. 
  
 De ploeg die gaat fietsen/ autorijden of anders vertrekken om 8.30 vanaf het fort, we hebben 
 I.v.m. covid gedoe geen centraal vervoer geregeld maar het startpunt is niet ver weg. 
 Graag wel om 8,00 uur aanwezig zijn om de Kar te laden  
 
 We kunnen dan 9.15 bij ons vertrekpunt zijn waar we de vaarploeg ongeveer 9.30 verwachten 
  
 Vanaf hier gaan we samen rondje Westzaan varen ca 12 km. 
  
 Neem eten en voldoende drinken mee want we komen geen Horeca tegen onderweg en pauzeren langs de 
 route.        En, mochten de weergoden ons minder gezind zijn, je regenkleding. 
  
 Er zijn aan deze tocht geen kosten verbonden. 
 

 
Vertrekadres 
Watermolenstraat Westzaan 
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 Roeiboten op kano trailer, 
 
Onze twee prachtige kanotrailers staan geparkeerd op het terrein van de naschoolse opvang, onze buren 
op Fort-Zuid. Een van de ouders van de kinderen die daar spelen, Tjebbo, zag onze wagens en heeft ze 
bewonderd. En de herinnering goed opgeslagen, dus toen hij het aanbod kreeg om 2 skiffs over te nemen 
vanuit Mijnsheerenland, zocht hij contact met KVS. Want een skiff, een 1-persoons roeiboot, is 8 m lang. Die 
neem je niet mee op de dak dragers van je personenauto naar Spaarndam. Maar misschien wel op een 
kanokar. 
 
Bij KVS vonden we het een heel bijzonder verzoek. Maar we zijn geen verhuurbedrijf en willen ons 
nadrukkelijk presenteren als een kanoVERENIGING. We snappen natuurlijk ook dat een dergelijk verzoek 
ons maar eens wordt gedaan. En dat er voor een dergelijk transport niet gemakkelijk iets te vinden is. Dus 
is het bestuur akkoord gegaan onder duidelijke voorwaarden en tegen een vergoeding, opgeborgen in de 
Kleine Kas, leenden we onze kanotrailer eind april aan Tjebbo uit voor dit bijzondere transport. 
Hoewel onze kar een uitschuifbare achterbalk heeft, waarmee we binnen de verkeersregels onze KVS-vloot 
kunnen vervoeren, was dit voor de skiffs niet genoeg. Daarom zie je op de foto dat Tjebbo van restanten 
hout nog een extra uitschuifbalk maakte waarop hij een gevarenbord plaatste. En met de skiffs op de 
bovenste draagarmen reed hij veilig van Mijnsheerenland (onder Rotterdam) naar De Pol in Spaarndam. 
Zonder te zijn aangehouden. 
 

 
 
Als dank biedt hij aan dat KVS-leden gratis een keer mogen roeien in een van zijn 2 skiffs. Gegarandeerd ga 
je om, de romp is nog smaller dan onze eska’s. Maar van de zomer een keer ‘achteruit kanoën’ op de Mooie 
Nel met extra lange peddels en zittend op een klein karretje, behoort tot de mogelijkheden. Dus voor de 
kajakker die een keer wil omslaan met een ultrasmalle en ultralange boot, is er nu dichtbij een heel goede 
gelegenheid. 
Vraag Nico naar het telefoonnummer van Tjebbo. 
 
Groeten, Nico 
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 Kluisjes in Kleedkamers 

In de Dames en Heren kleedkamers bevinden zich elk 10 kluisjes. Deze zijn voor algemeen 
dagelijks gebruik en niet voor continu privé gebruikt.   
 
Helaas zien we ondertussen toch een aantal kluisjes die continu worden gebruikt. Dit is 
nadrukkelijk niet de bedoeling en we vragen de leden die zich momenteel een sleutel hebben 
toegeëigend deze zo spoedig mogelijk terug te plaatsen en hun spullen weer mee te nemen.  
 
Over twee weken zullen alle in gebruik zijn de kluisjes in de kleedkamer worden leeggehaald. 
Materialen kunnen dan na retourneren van de sleutel bij het bestuur worden teruggehaald. 
 

 
 Kluisjes   

In de ruimte tegenover de keuken bevinden zich twee blokken met kluisjes. Deze zijn voor privégebruik 
van leden maar helaas is de administratie van deze kluisjes de afgelopen jaren in het slop gekomen, zijn 
sleutels niet geretourneerd en zijn de diverse sloten defect. 

Juni en Juli willen wij gebruiken om het overzicht in het gebruik van de kluisjes weer op order te krijgen en 
daarvoor hebben wij uw hulp nodig. 

  Stap A. Als u een kluisje gebruik, dan uiterlijk 1 juli graag met tape uw naam of kenmerk   
  op uw kluisje aanbrengen doorgeven of uw slot nog naar behoren werk.    
  Secretaris@kvspaarndam.nl  

 
  Stap B.  Het bestuur zal de overig kluisjes inspecteren en de sloten controleren. 

 
  Stap C. De defecte sloten zullen worden hersteld zodat deze kluisjes weer gebruikt kunnen  

  worden en niet bekende lege kluisjes zullen worden voorzien van nieuwe sloten. 



                                                                                                                                                    Nieuwsbrief April 2021         
     
    
          

 
 
___________________________________________________________________________________________ 
  

o Nog altijd van toepassing en nog steeds wordt er 
(vergeten) deuren juist af te sluiten  
 Meer redenen dus om iedere keer de deuren goed 
te sluiten en te controleren.  (geldt ook voor vermoeide mensen)

 
   !  Als je het fort als laatste verlaat; 

 
   !  Check altijd of alle deuren goed dicht zitten  
         en de grendels in hun slot zitten 
 
   !  Check altijd de deur naar de toiletten en doe deze op slot. 
 
   !  Doe al de lichten uit, ook in de kleedkamers. 
 
   !  Doe altijd de fort deur op slot met de sleutel!! 

 
 
 

Dit ook als je maar eventjes gaat varen 
 

Ik blijf het je toch zeggen hoor  


