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Openingstijden zie ook onze agenda m.b.t. afwijkende tijden op www.drachtsterhobbyclub.nl !
Maandag :
Dinsdag:
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

19.00-21.30 uur
19.00-21.30 uur
13.00-16.00 uur en 19.00-21.30 uur
13.00-16.00 uur en 19.00-21.30 uur
10.00-16.00 uur en 19.00-21.30 uur
09.00-15.00 uur

Bestuur

bestuur@drachtsterhobbyclub.nl
Voorzitter (Rob Meppelink) voorzitter@drachtsterhobbyclub.nl )
Secretaris a.i. (Sjoerd van Netten) secretaris@drachtsterhobbyclub.nl )
Penningmeester a.i. (Rob Meppelink) penningmeester@drachtsterhobbyclub.nl )
Bestuurslid Techniek/Beheerders (Kees Broekstra / Cees Visser) : beheerders@drachtsterhobbyclub.nl)
Bestuurslid Opleidingen/Promotie (Sjoerd van Netten) opleidingen@drachtsterhobbyclub.nl)
Ledenadministratie (Cees Visser): ledenadministratie@drachtsterhobbyclub.nl
Commissie Gebouw & Terrein (Bouke Muis): gebouw.terrein@drachtsterhobbyclub.nl )
Algemeen informatie adres: secretaris@drachtsterhobbyclub.nl
Webmaster (Rienk Kuipers): webmaster@drachtsterhobbyclub.nl
Webdesign (Wiesje van Dam): webmaster2@drachsterhobbyclub.nl
Website: www.drachtsterhobbyclub.nl

Mededelingen
Op de club liggen de pasjes van bestaande en nieuwe leden! Graag even ophalen!
Veranderen uw bankgegevens of mailadres: geef dit dan meteen aan ons door!(dit kan door
een reply op deze mail te sturen of bij de beheerder een mutatieformulier in te vullen)

Contributie: rond 20 november zal weer de contributie geïnd worden. Om dit zo vlekkeloos als mogelijk te
laten passeren het verzoek om rond deze tijd voldoende saldo op uw rekening te hebben. De contributie voor
2019 bedraagt € 67,00.
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De zomer is wat op zijn retour, maar ojee, wat is het mooi geweest!
Na een geweldig voorjaar kwam er een geweldig mooie zomer. Zo een waarvoor je voor het weer echt niet naar
het buitenland had gehoeven. Wel op tijd even in de tuin hobbyen want alles groeide welig maar had ook
regelmatig water nodig. Water dat weinig ‘van boven’ kwam maar toch echt uit de kraan of de sloot moest
komen. Maar ook nu is het nog genieten van een mooie nazomer. Hopelijk komen er nog een aantal mooie
dagen. Toch hebben we de afgelopen maanden zeker niet te klagen wat onze ‘klandizie’ betreft! Een groot
aantal leden hebben het mooie weer even terzijde geschoven en zijn toch komen klussen.

Personalia
Voor zover bij ons bekend is, zijn hier geen mededelingen over te geven. Wel is te vermelden dat verspreid over
dit jaar er een ruim aantal nieuwe leden zijn bijgekomen.
Tevens even een oproep: tijdens de Open Dag was er een lid met een Honda Goldwing aanwezig. Hij reed al
vele jaren met een Goldwing en heeft in het verleden ook aanhangwagentjes voor dit type motor gebouwd.
Ondanks vele naspeuringen kunnen wij niet achter zijn naam komen dus graag het verzoek om zelf even contact
op te nemen door even een mailtje te sturen of te bellen naar 06-51356552 (Rob).
[Als u echter weet om wie het gaat zijn wij uiteraard erg geholpen als u dit aan ons doorgeeft!]

De botentakeldag staat gepland op zaterdag 20 oktober
Het achterterrein ligt er klaar voor en voor zover nu bekend zijn ook alle plaatsen verzegd. Mocht u na dit
winterseizoen uw boot op de wal of in de haven willen hebben, dan graag v contact met Anton opnemen. Want
zoals bekend regelt Anton Claessens als Beheerder b.d. de taak m.b.t. de boottakeldagen. Tevens werkt hij
daarbij de indeling van zowel de haven als op de werf nader uit. Op dit moment zijn walplaatsen voor
aankomende zomer nog beschikbaar. De haven idem (deels). Indien u een aanvraag heeft m.b.t. het
winterseizoen 2019-2020 kunt u dit aan Anton melden (te bereiken op nummer 06-53365213 of
antonc26@kpnmail.nl ) Graag vóór 1 maart 2019.
I.v.m. de boottakeldag is het achterterrein en de haven op 20 oktober a.s. vanaf 11.00u om
veiligheidsredenen voor hobbymatige doeleinden gesloten!

Maandag onderhoud
Sinds vele jaren is een ploegje van bereidwillende leden en beheerders op maandag actief om onze club van het
nodige onderhoud te voorzien. Voor dit onderhoud zouden best een extra paar handen welkom zijn! Als u onze
club een warm hart toedraagt en bereid bent om een aantal maandagen (structureel of incidenteel)
onderhoudswerk te verrichten meldt u dan bij Kees Broekstra aan!

Schoonmaakmiddag op zaterdag 27 oktober
Op deze dag vragen wij u van 13.00u tot 16.00u een moment van uw kostbare tijd. Maar wel voor een erg goed
en bijzonder doel! Noteer deze 3 uurtjes nu al in uw agenda en help ons even mee en geef uw naam z.s.m. aan
Kees Broekstra door! Want laten we wel zijn: We zijn er allemaal mee gebaat om in een prettige en opgeruimde
omgeving enerzijds onze hobby te kunnen uitoefenen en anderzijds nieuwe [aspirant] leden te kunnen
verwelkomen. I.v.m. de schoonmaakmiddag is op 27 oktober de club voor hobbymatige doeleinden vanaf
13.00u gesloten!

Nieuwe aanschaf
De afgelopen weken zijn een aantal nieuwe aanschaffen voor de club gerealiseerd. Ik noem hierbij een precisie
afkortzaag (de Walt/DWS777), een spoelbak voor (motor)onderdelen en een nieuw lasscherm. Dit om aan
huidige hiaten invulling te geven. Als bestuur hebben we meer zaken die voor aanschaf en/of vervanging in
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aanmerking komen. Daar dit echter te duur is om binnen de lopende exploitatie te realiseren, zal hiervoor op de
ALV van 2019 een voorstel komen (investeringsbegroting).

Vacature bestuursleden
In vrijwel elke nieuwsbrief wordt een oproep gedaan om u aan te melden als bestuurslid of in elk geval contact
met het bestuur op te nemen als u geïnteresseerd bent om meer voor de DHC te doen en dan met name op het
bestuurlijk vlak. Tot nu toe hebben wij geen respons gehad. Ook de oproep in de advertentie(s) bij Talent heeft
hier geen verandering in kunnen brengen. Maar de tijd dringt wel! Sjoerd van Netten blijft nog tot februari 2019
de functie van secretaris op ad-interim basis uitvoeren maar dan stop het! Dit ook omdat in 2019 zijn ‘termijn’
afloopt! Mocht deze functie u aanspreken dan kunt u hierover meer informatie bij het bestuur inwinnen
(inclusief taak/functie omschrijving). Maar ook voor andere huidige bestuursleden nadert de datum van
aftreden. Het is dus echt zaak dat er nieuwe mensen komen!!!! Per slot blijft onze voorkeur naar een ‘insider’
uitgaan! Mailadres: bestuur@drachtsterhobbyclub.nl.

Website http://drachtsterhobbyclub.nl
Op onze website worden de wetenswaardigheden van het moment aangegeven. Dit kan een verandering in de
agenda zijn, maar ook andere, bijzondere gebeurtenissen worden daarop voor het voetlicht gebracht. Zo is in de
afgelopen maanden een mededeling toegevoegd i.v.m. de ‘cookies’ die automatisch geplaatst worden indien je
op de website inlogt en tevens is op een aparte pagina de werking van de Privacyverklaring opgenomen. Zaken
die ook wij als club met de invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) verplicht zijn.
En voor u: als u opmerkingen, toevoegingen of andere suggesties hebt kunt u dit kenbaar maken naar
webmaster@drachtsterhobbyclub.nl (Rienk) of webmaster2@drachtsterhobbyclub.nl (Wiesje)

‘Noaberplicht’
Het is de laatste tijd rustig. Geen klachten van onze overburen meer gehad. Nu zijn wij zelf ook alert
genoeg om dit te voorkomen! Maar ook voor de komende tijd nu er de komende maanden weer naar
hartenlust op de werf zal worden geklust is het niet verkeerd om nog even de ‘spelregels’ te herhalen:
Buiten de reguliere openingstijden dient de lawaaioverlast vanaf het achterterrein en vanuit de haven
tot een minimum te worden beperkt en in de avonduren volledig achterwege te blijven. En let zeker
ook op de zondagsrust als u toch van een mooie dag gebruik wilt maken. Kleine werkzaamheden
kunnen, maar werkzaamheden die (veel) lawaai maken zeker niet (schuren, slijpen, boren,
metaalbewerking e.d.)!! En zowel voor de haven alsmede het terrein geldt dat verontreiniging door
chemische middelen (verf, diesel, olie, e.d.) natuurlijk 100% voorkomen dient te worden.

Kortingslijst
Graag willen wij van u horen als een leverancier ‘niet thuis geeft’ als u uw clubpas toont. Wij zullen
dan met hem in contact treden. Mail het even naar sjoerdvannetten@gmail.com . Heeft u zelf nog
ideeën voor aanvulling van bedrijven op deze kortingslijst? Laat het ons dan weten!!

Info VOOR en VAN leden:
* Plaatsen en stallen van goederen
Het plaatsen/stallen van een auto, karren en andere objecten in het gebouw of op het terrein (hoe klein dan
ook) dient vooraf te worden aangemeld bij de beheerder en/of de commissie Terrein en Gebouw
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* De Korte Klus Kaart voor de Doe Het zelf Club!
Ook heel geschikt als cadeaubon of als ‘bedrijfsuitje’
Soms willen mensen maar heel kort van de Club gebruik maken, misschien voor een éénmalige klus. Daarvoor is
in 2013 (bij wijze van proef) een Korte Klus Kaart ontwikkeld. De proef heeft inmiddels toch in beperkte mate
zijn diensten bewezen en is nu als algemene mogelijkheid bij de beheerders verkrijgbaar. Voor € 15.- koop je de
bon die voor 7 dagen geldig is vanaf de datum van het eerste gebruik. Wanneer de gebruiker van de kaart
daarna besluit lid te worden wordt de prijs van de kaart van de resterende jaarcontributie afgetrokken! De DHCkluskaart: ook aardig om als cadeau te geven (en te krijgen). Misschien ook een idee voor uw organisatie om de
teambuilding te versterken!!

* Opruiming!
Dat wil zeggen: de opruiming bij u thuis. Net als in elke Nieuwsbrief vragen wij u
overtollige ijzerwaren (gereedschap) bij DHC in te leveren, na sortering worden ze
netjes in kasten en laden beschikbaar gesteld voor andere leden. Poetsdoeken
blijven ook nog steeds van harte welkom!
En heb je thuis geklust en heb je oud ijzer, koper, lood, aluminium e.d.
overgehouden: Neem het dan mee naar de club en deponeer het in de daarvoor
bestemde bakken. Op deze wijze ben je er zelf snel vanaf en ‘sponsor’ je de club
ook nog!

Wilt u reageren op deze Nieuwsbrief of onder het kopje “Info Voor en Van leden” uw boodschap met andere
leden delen, stuur dan even een mailtje naar: voorzitter@dhcdrachten.nl .
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