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In dit nummer: 

CLUBSCHIP 
 

Beste leden, 

Volgend jaar willen we met ons clubschip naar de werf. 

Deze verplaatsing zal waarschijnlijk gebeuren tussen begin juni en eind au-
gustus 2015. De onderhandelingen met de verschillende werven zijn mo-
menteel nog lopende. 

Wat willen we juist doen? 
1. Het onderwaterschip moet zeker behandeld worden, stralen of een an-

dere manier? 
2.      Aan de boeg van het schip moet een kleine herstelling gebeuren. 
         Alles moet weer op een degelijke manier in de verf of epoxy gezet wor-  
         den. Als dit alles gebeurd is kunnen we een keuring bekomen voor een  
         periode van 15 jaar en dit bespaart ons in de toekomst een hoop geld  
         en ergernis. 

Om dit alles te realiseren hebben we natuurlijk een aantal mensen nodig!!! 
Er is allereerst een massa voorbereidend werk voor we kunnen losgooien. 
De bedoeling van het bestuur is om rond deze werken een werkgroepje op 
te richten zodat we alles degelijk kunnen plannen en voorbereiden. 

Leden die zich mee willen inzetten of zich geroepen voelen om aan deze 
werkgroep deel te nemen, uren te presteren of gewoon uit hobby willen deel-
nemen, mogen zich melden bij Hugo (Espadarte) of Edje (Fayaway).  

DOUCHE 

Zoals reeds gemeld in de vorige nieuwsbrief is de douche afgewerkt en 
nu echt operationeel.  

Het bestuur heeft na een grondige kosten-baten analyse (waar hebben we 
dat nog gehoord?) besloten om de jetons te verkopen aan 1 euro. Deze jet-
ons kan je aankopen bij de havenmeester Edje of bij Anne-Mie. 

Het gebruik van de douche is eenvoudig, rechts van de doucheconsole is er 
een gleuf waar je de penning kan insteken. Vanaf dat moment kan je via de 
start/stop-knop het water laten lopen of stoppen. De periode dat je het water 
stopt, stopt ook de tijd. 

Mogen we vragen om de douche na gebruik netjes achter 
te laten. Indien iemand in de douche komt en een vuile 
douche aantreft, gelieve dit dan door te geven aan één 
van de  bestuursleden, met de vermelding van tijd en da-
tum. We kunnen dan aan de hand van de badgecontrole 
nagaan wie de laatste gebruiker was. 

We wensen jullie veel douchepret. 
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                                      VYCA-BAL 

                    Ons jaarlijks VYCA-bal zal dit jaar doorgaan op 

                          21 JUNI 2014 - 20.00 UUR 

                   Clubschip FRANS - Kempisch Dok - Antwerpen 

Ook dit jaar weer een aanwezigheidstombola met prachtige prijzen (1ste prijs: schilderij Fons OST). 

Bij deze onze dank aan Fons voor het prachtige werk!!! 

WEBSITE 

Vanaf nu kan je je favoriete club ook volgen op Facebook!!! 

 VOETBAL 

De wereldbeker komt steeds korter bij! 

Tijdens de wedstrijden van de Belgische ploeg zal de 
kantine open zijn, vanaf 1 u. VOOR de wedstrijd (op 
weekdagen): 
1. we projecteren de wedstrijden op een groot scherm 
2. tijdens deze wedstrijden: Jupiler van ‘t vat:  
    1,00 EUR 
Laat ons samen supporteren voor onze Rode Duivels! 

Men zegge het voort! 

                         BBQ 

                  ZATERDAG 28 JUNI 2014 - 18.00 uur 

                                   Jaarlijkse BBQ op ons clubschip! 

                       Alle liefhebbers kunnen zich inschrijven via de lijst op het clubschip. 

HAVEN 

Om praktische redenen zijn er enkele boten van ligplaats veranderd en zullen er nog enkele ver-
plaatst worden. We danken de betrokken leden voor hun bereidwillige medewerking en onze excuses 
voor het ongemak. 

Ter herinnering: vergeet je niet uit en aan te melden indien je vertrekt of terugkomt. Alle info doorge-
ven aan onze havenmeester: Eddy Dom  - GSM: 0476 22 33 59   

 

 

  



KANTINE 

DRINGENDE OPROEP AAN ALLE BEZOEKERS VAN ONZE KANTINE!!! 

De vrijwilligers die het clubschip open houden doen dit om er voor te zorgen dat onze kantine open is tij-
dens de weekenden en op feestdagen. Ze doen dit op vrijwillige basis, de toogdienst verzekeren is niet 
altijd een pretje! 

We eisen dan ook van ALLE bezoekers, sporadische of wekelijkse bezoekers, de nodige beleefdheid en 

zeker respect tegenover de toogwerkers. 

Bij wangedrag zal er door het bestuur gepast gereageerd worden! 
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                       TOERVAART 2015 

 

VVW organiseert de toervaart 2015 te Antwerpen, Kempisch Dok, dus bij ons in de 
jachthaven en uiteraard verlenen wij hieraan graag onze medewerking. Er   
worden een 150-tal schepen verwacht tijdens deze toervaartweek. 

Om dit project vlotjes te laten verlopen willen we een werkgroep oprichten  
zodat we zeker alles goed kunnen voorbereiden. Bij deze dus weer een oproep 
aan de leden die willen helpen met alle voorbereidingen: opbouw, elektra, water, 
catering enz. zodat we ook dit evenement op een vlotte manier kunnen organise-
ren. Dank bij voorbaat! 

Geïnteresseerden: graag melden bij Herman/Anne-Mie 

 

BINNENVAARTSTRAAT 

Op donderdag 19 juni 2014 zal de Binnenvaartstraat plechtig geopend worden. 
Deze opening zal doorgaan van 16.00 tot 19.30 uur. 

Gelijktijdig met de opening zal ook het VUILSTRAATJE in gebruik genomen worden. Dit houdt dus in dat 
iedereen zijn eigen afval zal moeten gaan deponeren in de daartoe voorziene vuilschuif. PMD, papier, 
glas en restafval zal dan ook gescheiden moeten gedumpt worden. 

Het is dan ook vanzelfsprekend dat er dan geen afval meer mag achtergelaten worden in de vuilcontai-
ners van de club. 

Volgens onze voorlopige info zou alleen het restafval betalend worden???? 

Zodra we iets meer weten hoe het echt gaat verlopen, brengen we jullie zeker op de hoogte. 

Wordt vervolgd.  
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AFVALOLIE 

Alle VYCA-booteigenaars kunnen afgewerkte olie achterlaten in de witte afvaltank naast het clubschip. 

Er mogen echter geen lege verpakkingen van deze olie op de steiger achterblijven. 

We vragen dus aan iedereen om alle lege verpakkingen mee te nemen alsook lege mazoutbussen (er 
staan er weer enkele op het ponton naast de brug). 

Weet iemand wie ze daar achtergelaten heeft? Laat het ons weten, waarvoor dank. 

ACTIVITEITEN/FESTIVITEITENKALENDER 2014 

zaterdag 21.06:  VYCA-bal — 20.00 uur (OPGELET: wijziging datum!) 

zaterdag 28.06:  BBQ — 18.00 uur 

zaterdag 13.09:  Havenfeesten 
zondag 14.09:   Havenfeesten 

zaterdag 27.09:  Gebraad met archiducsaus — 19.00 uur  GAAT NIET DOOR! 

zaterdag 11.10:  Clubtocht 
zondag 12.10:   Clubtocht 

zaterdag 18.10:  Mosselsouper — 19.00 uur 

zaterdag 22.11:  Goulash met rijst/puree — 19.00 uur 

zaterdag 06.12:  Sinterklaasfeest — 14.00 uur 

Voor de etentjes + Sinterklaasfeest: inschrijven via inschrijvingslijst aan prikbord in clubschip! 

KALENDER STAAT ONLINE OP ONZE WEBSITE www.vyca.be 

RAADPLEEG DE KALENDER VOOR EVENTUELE WIJZIGINGEN/AANPASSINGEN 

BATTERIJEN 

Oude batterijen kunnen na afspraak met Jimmy (M/Y Jupiler) achtergelaten worden op de club. Jimmy 
zorgt dan voor de verwijdering. 

Mogen we DRINGEND vragen om geen batterijen in het water te dumpen. Dit is niet alleen slecht 

voor het milieu maar ook voor jullie schepen. 

Als we hier nog meldingen van krijgen zullen er tegen deze personen stappen ondernomen worden.  
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FAMILIENIEUWS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proficiat aan de ouders & grootouders 

Lode & Monique (M/Y WAND’RIN’STAR) 

 

HAGELSCHADE 

Leden die hagelschade aan hun boot hebben opgelopen, laat zeker een bestek opmaken. Indien de ha-
gelschade zou gedekt worden door het rampenfonds kan je hier eveneens aanspraak op maken. 

Dank aan Marc voor de info. 

Voorstel: met zoveel mogelijk schepen gelijktijdig een offerte aanvragen voor herstelling aan 1 zeilmake-
rij (dit zal volgens mij de prijs doen dalen). 

Ik wil gerust de zaken bundelen een zeilmakerij contacteren. 

Herman 


