Nieuwsbrief 02 VMA 10 april 2015

Hier is ie dan, de tweede nieuwsbrief. We proberen de nieuwsbrief te koppelen aan de
bestuursvergadering, dan is het nieuws vers van de pers.
Dinsdag 7 april kwam het bestuur bij elkaar voor haar maandelijkse vergadering. Een paar
belangrijke punten zijn:










Voor de drie vrije plekken in de haven zijn drie nieuwe schepen en hun schippers
uitgenodigd. Dit zijn sleepboot Eems van Eddy Curiel, klipper de Vertrouwen van Stijn
Settels en de Krommenie 1, een beurtvaarder van Piet Dekker. Er waren vier
gegadigden. We hopen hen uiterlijk 1 juni aanstaande te verwelkomen.
Waarschijnlijk komen er deze zomer nog een aantal plekken in de haven vrij. We gaan
een oproep voor nieuwe havenliggers doen in diverse media en op onze eigen
website.
Nemo heeft volkomen onverwacht en zonder overleg aan ‘onze’ kant van het Oosterdok
anti- fietshekken met ondoorzichtige platen geplaatst. Aan de westzijde heeft Nemo
het probleem van voorlangs kruisende fietsers opgelost door bakken met planten te
plaatsen. Het bestuur zal Nemo vragen de oplossing van de westzijde ook aan de
oostzijde van het Oosterdok toe te passen en aandringen op overleg met de VMA als er
veranderingen gewenst zijn in onze omgeving.
Tijdens Sail 19 t/m 23 augustus zijn de bruggen dicht, ook de Oosterdoksdraaibrug.
VMA leden moeten dus bijtijds aangeven of zij speciaal in die periode als passant in de
haven willen liggen. Melden bij havenmeester@museumhavenamsterdam.nl.
Aanmelden voor een passantenplek betekent niet een gegarandeerde plek. Dat laten we
de melder in juni weten.
Als bijlage wordt het jaarverslag van de SMA meegestuurd.

Havenwerkdag en havenliggersbijeenkomst
Op zaterdag 2 mei is de tweede havenwerkdag van dit jaar. We werken van 10 tot 16 uur en
starten uiteraard met koffie en werkoverleg en taakverdeling Normaliter sluiten we af met een
borrel, iedereen is daar altijd welkom. Ook als je niet mee hebt gewerkt kun je gerust een biertje
komen drinken, want deze dag heeft ook een sociale functie. Op 2 mei houden we direct na de
havenwerkdag een havenliggers bijeenkomst van 16 tot 18 uur. We hebben wel aantal punten
te bespreken: aanleg riolering, voorstel havenshuffle ivm nieuwe havenliggers, verhoging
havenliggeld als gevolg van huurverhoging Keg en verhoging erfpacht en alvast activiteiten
tijdens Sail.
Havenliggers kunnen andere punten ter plekke of per mail
inbrengen. bestuur@museumhavenamsterdam.nl
We hopen dat alle havenliggers aanwezig zijn

Lune en Nel

