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In dit nummer: 

NIEUWJAARSWENS 

Alle recepties, nieuwjaarswensen en dergelijke zijn eindelijk voorbij dus heb-
ben we weer even tijd om een nieuwsbrief op te stellen. Mochten we nog ie-
mand vergeten zijn:  
 

“De beste wensen voor 2015” 
 
 
 

KARNAVALBAL 

Zaterdag 21 februari - KARNAVALBAL - 20.00 uur. 
Het jaarlijks karnavalbal, waarop natuurlijk iedereen prompt zegt: 

“Ah, maar wij komen niet zenne, dit jaar”….. 
Dat maakt het steeds spannender om uit te zoeken wie er nu echt in die rare 

plunje zit. Zoals gewoonlijk hebben we ook nu weer mooie prijzen voor de 
mooist verkleden. Vorige editie heeft de paus gewonnen. Als dat geen 

“gezegend” bal was, …. 
 

BINGO 

Zondag 15 februari is er weer een BINGO-namiddag. 
Iedereen is van harte welkom om mee een gokje te wagen en één of meer-

dere van de vele mooie prijzen te winnen. We starten om 15.00 uur. 
TOT DAN! 
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VYCA-QUIZ 

We organiseren onze 3de VYCA-QUIZ op zaterdag 4 april, aanvang 19 uur. 
Tijdens de quiz worden er hapjes voorzien. 

Inschrijven per ploeg van max. 4 personen - 20,00 €/ploeg. 
De inschrijvingslijst hangt uit aan het prikbord op het clubschip. 

Vergeet bij inschrijving ook de “ploegnaam” niet te vermelden op de lijst. 
 

   

 BOLDERKAR 

Twee weken geleden is er door de club een nieuwe bolderkar aangekocht. Deze kar hangt voor de vei-
ligheid/diefstalbeveiliging vast aan de reling van het kleine ponton ter hoogte van het clubschip. De code 
van het cijferslot zal aan de bootleden kenbaar gemaakt worden via een SMS-berichtje.  

 JACHTHAVENFEESTEN 

De jachthavenfeesten zullen dit jaar doorgaan op: 

zaterdag 12 en zondag 13 september  
We melden het nu al zodat deze data kunnen genoteerd worden in 

jullie agenda’s. 
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STUURBREVET 

De overheid heeft de examenregeling voor het behalen van het stuurbrevet gewijzigd. Kandidaten kun-
nen verschillende malen per week examen afleggen in de gebouwen van FOD en dit via computer. 

Alle details, inschrijvingsformulier, examenleerstof e.d. kan je terugvinden op de website van VVW, 
www.vvw.be 

STEIGERPOETSDAG 

De steigerpoetsdag is dit jaar voorzien op zaterdag 25 april. 
Mogen we ALLE booteigenaars vragen om de vingersteiger naast en het stukje van de hoofdsteiger ach-
ter je eigen boot zeker grondig te poetsen. We ondervinden elk jaar dat enkele eigenaars beweren hun 
steiger te hebben gepoetst terwijl de steiger toch groen van kleur is en spekglad bij regenweer. 

We verwachten van iedereen een beetje clubgeest! 

CLUBSCHIP “FRANS” naar de WERF 

Leden die nog extra werkuren willen en kunnen presteren, mogen zich nog steeds melden bij één van de 
bestuursleden. Vele handen maken het werk licht. Ook hier al bedankt aan de aanwezigen en medewer-
kers op de eerste werkgroepvergadering. 

FAMILIEBERICHTEN 

  

Onze oprechte deelneming aan de  
familieleden. 
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TOERVAART VVW - ANTWERPEN 2015 

Zoals iedereen ondertussen al weet hebben we dit voorjaar de VVW-toervaart in onze haven. De organi-
satie verzorgen we samen met onze buren AYC. Mensen die zich nog willen opgeven om te helpen kun-
nen dit doen bij Herman. Hoe sneller we alle bereidwillige helpers kennen, hoe sneller we een werksche-
ma kunnen opmaken. 
Mensen die ideeën hebben voor de thema-avonden op ons clubschip tijdens de toervaartweek mogen dit 
steeds doorgeven. 
 
Nogmaals dank aan alle leden die aanwezig waren op de werkgroepvergade-
ring toervaart en die hun medewerking reeds toezegden. 
 

ACTIVITEITEN/FESTIVITEITENKALENDER 2015 

zondag 15.02 : BINGO-namiddag - 15.00 uur 
zaterdag 21.02: Karnavalbal - 20.00 uur 
vrijdag 27.02:  Statutaire ledenvergadering (enkel voor bootleden) - 20.30 uur 
vrijdag 06.03:  VVW-thema avond: electrolyse aan boord - 20.00 uur 
zaterdag 21.03: VYCA-bal - 20.00 uur 
zaterdag 09.05 t.e.m. Toervaart Antwerpen 
zondag 17.05:  Toervaart Antwerpen 
week 15.06:  Clubschip FRANS naar werf voor onderhoud 
zaterdag 12.09: Jachthavenfeesten 
zondag 13.09:  Jachthavenfeesten 
vrijdag 23.10:  Halfjaarlijkse statutaire ledenvergadering (enkel voor bootleden) - 20.30 uur 
zaterdag 05.12: Sinterklaasfeest - 15.00 uur 
 

                          KALENDER STAAT ONLINE OP ONZE WEBSITE www.vyca.be 

                RAADPLEEG DE KALENDER VOOR EVENTUELE WIJZIGINGEN/AANPASSINGEN 

                          DATA VAN ETENTJES & ANDERE ACTIVITEITEN volgen! 

CLUBTOCHT 2015 
Voor de derde maal willen we ook dit jaar weer een clubtocht organiseren. 

Bij deze een oproep aan leden die het initiatief willen en kunnen nemen om dit jaar de organisatie  
op zich te nemen. 

Ook voorstellen zijn welkom! 

VVW - technische avond - VYCA clubschip 
VRIJDAG 6 maart 2015 - 20.00 uur 

Thema: electrolyse aan boord - toegang: 5,00 EUR 
Inschrijven: via gerda@vvw.be of via inschrijvingslijst clubschip 

De consumpties worden gedeeld vanaf het begin tot het einde van de thema-avond. 

 


