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Post VMA opnieuw tot leven
Zoals jullie zien, is met deze nieuwsbrief onze Post VMA nieuw leven ingeblazen. We vonden het een
groot gemis dat de communicatie binnen onze vereniging zieltogend was. Daarom hebben wij , Lune
Renardel en Nel Pols op de ledenvergadering elkaar gevonden, met het vaste voornemen, om zodra er
wat te melden valt, een nieuwsbrief(je) rond te sturen. Reacties/bijdragen zijn hartelijk welkom!

Impressie Ledenvergadering VMA
Wat kan je toch veel bespreken binnen zo’n kleine vereniging!
We hebben nu rond de 100 leden, waarvan er ongeveer 30 bij elkaar kwamen in het ARCAM-gebouwtje.
Belangrijke punten waren:
 De financiën zijn in orde bevonden en de penningmeester is gedechargeerd; volgend jaar gaan
Andries de Weerd en Folkert Meijer de kas controleren.
 Er zijn twee nieuwe bestuursleden gekozen: Arthur Jaschke en Lune Renardel . Mark Schenk is
herkozen. Samen met Jos Settels(voorzitter) Paul Versteege(penningmeester) Walter Flesch (secretaris) en Patric Booi is het bestuur weer op strekte.
 Een commissie gaat een proef voorbereiden voor het uitlichten van de koppen van onze schepen.
 De Schouwcommissie gaat er hard aan trekken om tot een lijst van beoordeelde schepen te komen, zodat vrijkomende ligplaatsen snel weer bezet kunnen worden.
 De aanpassing van het Havenreglement over erfopvolging bij overlijden is niet aangenomen, de
vergadering hield het liever bij het oude, waarin het bestuur een passende oplossing moet vinden.
 De vervanging van vier steigers wordt pas aangepakt als het contract met het SBO definitief
rond is, wat naar verwachting binnenkort getekend gaat worden.
 Het beleid van het bestuur wordt ondersteund en de begroting is goedgekeurd.
 Het Jaarverslag van SMA over 2011-2014 wordt zsm rondgezonden.
 Begin 2016 wordt een EU-top in het Scheepvaartmuseum gehouden, de VMA heeft contacten
gelegd om te bezien op welke wijze ons erfgoed een rol zou kunnen spelen.

Riolering
Waternet heeft een persleiding aangelegd over onze kade. Per steiger zijn twee
putten met afsluiter en terugslagklep. De ledenvergadering vond het een goed
idee van het bestuur om uit de algemene middelen aansluitpunten te laten maken
aan de koppen van de steigers. Dan blijven de riolen uit het zicht van het publiek.

Om te lezen: artikel uit de Telegraaf over Marc en Claudia.
www.museumhavenamsterdam.nl/catagory/nieuws
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