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Interessante informa-

tie: 

GSM-nummers 

 Hugo Geudens 

     0477 32 79 69 

 Herman Vercauteren 

     0477 86 27 04 

 Anne-Marie Jennes 

     0478 34 29 95  

 Eddy Dom 

     0476 22 33 59 

 Jimmy Van Geenhoven 

     0477 63 39 89 

 Lode Bosmans 

     0496 24 42 79 

 Eddy Deroo 

     0475 47 04 09 

 Clubschip 

     03 231 53 44 

 WEBSITE 

    www.vyca.be 
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In dit nummer: 

HAVEN 
 

Beste booteigenaars, 

Mogen we dringend vragen om je bij vertrek steeds af te melden bij onze 
havenmeester Eddy Dom (Edje), GSM: 0476 22 33 59, of door een briefje/
kaartje in de brievenbus op het clubschip te deponeren. 

Dank bij voorbaat! 

INFO-AVOND NAVIGATIE 

Vrijdag 11 april 2014 - 19.00 uur is er een info-avond navigatie op ons 
clubschip verzorgd door PC NAVIGO en STENTEC. 
Iedereen die interesse heeft in navigatie-software is van harte welkom. 
Van Stentec hebben we reeds een toezegging gekregen dat die avond aan 
alle kopers van software, op kaarten 10 % korting zal gegeven worden! 

           STEIGERPOETSDAG 

 De voorjaars-steigerpoetsdag gaat door op: 

         zaterdag 26 april 2014 vanaf 10.00 uur 
 

We vragen aan alle booteigenaars om zeker de eigen 
steiger te poetsen + het stukje steiger achter je boot.  
 

Tevens worden er vrijwilligers gevraagd om de hoofdsteiger en het terras 
mee te poetsen. Ook ons deel van de hoofdsteiger moet onderhouden wor-
den (VEILIGHEID!). 

Vele helpende handen maken het werk lichter voor ieder-
een. 

Dank bij voorbaat. 
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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 

en niet, zoals in vorige feestkalender werd vermeld op 14.06.2014! 

WEBSITE 

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

WERKUREN 

Er wordt aan het prikbord in het clubschip een “TO-DO LIJST” uitgehangen, dus een werkplanning 
van de uit te voeren werken. 

Wat is de bedoeling? 

Iedereen die werkuren wil presteren kan, naar eigen kunnen en interesse, iets kiezen om te doen. In 
de laatste kolom is de naam vermeld van het bestuurslid dat voor deze taak verantwoordelijk is. Na 
overleg met deze persoon en/of de havenmeester kan je een datum afspreken en kan er gezorgd 
worden voor de nodige materialen. 

Het is niet de bedoeling dat je een taak wil uitvoeren en plots op het clubschip staat om er aan te be-
ginnen. OVERLEG/PLANNING = BELANGRIJK! 

Dank voor uw begrip. 

VRIJWILLIGERS KANTINE 

Zoals steeds zoeken we nog extra vrijwilligers voor de kantine. Wie zich geroepen voelt: aanmelden 
bij Anne-Mie. Je kan een aantal keer meewerken met een “ervaren” toogwerker om een beetje erva-
ring op te doen in het reilen en zeilen van de toogdienst. 

Voor de vrijwilligers die zich reeds aangemeld hebben, mogen we vragen om de data die je invult 
zeker te respecteren en niet op het laatste moment af te bellen. Dit maakt het moeilijk voor iedereen! 

Bij onvoorziene omstandigheden kan je misschien zelf iemand van de lijst toog-
dienst contacteren om te vervangen. 

 



DOUCHE 
De douche krijgt stilaan zijn definitieve vorm en zal eerstdaags volledig afgewerkt zijn. 
De munten voor de douche kunnen aangekocht worden bij Eddy (havenmeester), Herman of Anne-Mie. 

Prijs: 0,50 €/jeton 

Veel doucheplezier en onze oprechte dank aan Eddy (havenmeester) voor de vlotte coördinatie en het 
vele werk. 
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AFVAL 
Gelieve geen grote dozen e.d. in de afvalcontainers te dumpen. Het vraagt toch maar een klein beetje 
moeite om de dozen kleiner te maken, zodat al onze booteigenaars hun afval kwijt kunnen in onze vuil-
containers. 
Dank bij voorbaat! 

REANIMATIETECHNIEKEN 
Op vrijdag 21 maart is er door een aantal leden een cursus basisinitiatie reanimatie gevolgd op ons club-
schip. Deze cursus is, op een zeer vakkundige wijze, gegeven door Yo (PRODIGIO)! 
De afwezigen hadden zeker ongelijk! Het oefenen/toepassen van reanimatietechniek kan voor ieder van 
ons ooit wel eens zeer nuttig zijn. 
Dank aan Jo & Alain voor alle moeite en de interessante info.  
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                            VVW-NIEUWS 

Uw VVW-lidkaart is geld waard. U kan aan halve prijs overnachten bij de clubs 
van het Ankerproject. (zie flyer met toelichting en alle deelnemende havens) Er 
zijn ondertussen in 2014 nog 3 havens bijgekomen; Kon. Yacht Club Gent, Yacht-
club Zulte en Drimmelen (NL). 

Voorwaarde dat ge uw lidkaart bij hebt en een VVW-wimpel voert. 

Aan de deelnemers van Toervaart Turnhout: gelieve een dubbel van uw inschrijving aan de                  
TV-afgevaardigde te bezorgen voor opvolging en begeleiding aldaar. Bezorg ook uw vaarroute en de 
vooropgestelde datum van aankomst en vertrek. Kwestie van goede begeleiding ter plaatse. 

De yachtclubs van Leopoldsburg en VVW Geel geven voor en na Toervaart een week gratis liggen voor 
de deelnemers. Enkel de elektra dient betaald. 

Deelnemers voor de toertochten van VVW, gelieve tijdig in te schrijven. Alle info bij Eddy of Hugo en er 
liggen flyers in ons clubschip. 

ACTIVITEITEN/FESTIVITEITENKALENDER 2014 

zondag 27.04:   Brunch — 12.00 uur 

zaterdag 24.05:  Verrassingsetentje — 19.00 uur 

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 

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 

                   SCHUPPEN ZOT - TROEF 

Zoals reeds gemeld gaan wij dit jaar op toervaart naar Turnhout. Het programma 
staat uitgebreid in de toervaartgids 2014, nog ter beschikking in het clublokaal 
voor diegenen die er nog geen hebben. 

Gelieve bij elektronische inschrijving, mij cc te bezorgen op lydie@telenet.be. De 
andere inschrijvingen kun je rechtstreeks aan mij bezorgen. Wij zullen eieren naar de arme klaren dra-
gen voor goed weer. Voor meer inlichtingen mag je mij steeds vragen of bellen: GSM 0475 47 04 09. 

Uw toervaartafgevaardigde 

Eddy Deroo 
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KARNAVALBAL 

Op 8 maart ll. hadden we ons 3de karnavalbal. De trend van de 2 vorige jaren volgende waren er dit jaar 
ook weer meer deelnemers dan de 2 afgelopen edities. Het enthousiasme was zeer groot en dus zal er 
zeker een volgende editie komen. 

Ook de verklede figuren nemen toe tot groot jolijt van iedereen. Het ging hier van gevangenen tot        
pinguïns en dit onder de goedkeurende zegen van de paus. Voor geïnteresseerden: de foto’s staan op 
de website. 

 

BRUNCH - brunch - BRUNCH 

   ZONDAG 27 APRIL - 12.00 UUR 

CLUBSCHIP FRANS 

Inschrijven: via lijst aan het prikbord 


