Beste leden van Deinze Yacht Club,
We zijn hopelijk allen min of meer zonder kleerscheuren door 2020 geraakt. Een jaar om vlug te
vergeten, maar toch ook een jaar waarin we een goed vaarseizoen hebben gehad. Maar zonder de
onderlinge contacten, die toch de rijkdom mee uitmaken van onze hobby (en passie): stoere
verhalen uitwisselen, mekaar raad geven met vaarproblemen en technische akkefietjes, en dit
alles bij een goed glaasje. Zelfs het spreekwoordelijke goede humeur en dienstbaarheid van
"bootmensen" kwam in 2020 onder druk.
Laten we daarom maar vlug het blad omslaan en vooruitkijken naar 2021, die alleen maar beter
kan worden.
Eerst en vooral een goede gezondheid en (meer) geluk in 2021, in naam van het gehele Bestuur.
Nooit heeft deze wens meer oprecht geklonken.
Het Bestuur staat klaar om elke versoepeling aan te grijpen om opnieuw het (meer) normale leven
binnen de club op te starten. Inzake evenementen mikken we op de opening van het vaarseizoen
op 25 april. De nieuwjaarsreceptie en algemene vergadering zullen, vrees ik, nog digitaal moeten
verlopen. Maar zodra mogelijk zal ook het clubhuis terug openen.
Dit jaar zullen we onze statuten aanpassen aan de nieuwe wet van 2019 (dit moet gebeuren voor
2024), meer hierover op de Algemene Vergadering. Zoals steeds bevat deze wet vooral pesterijen
en administratie: zo moeten we onszelf nu "Bestuursorgaan" noemen, maar Ellen, Bianka, Kitty,
Luc, Dirk, Luk en ikzelf zijn er nog niet uit welk orgaan we denken te zijn (hoofd, handen, voeten,
(dikke) nek, ….). Jullie mogen ons in ieder geval gewoon met onze voornaam blijven aanspreken,
en uw verwachtingen, kritieken en goede ideeën blijven delen met ons.
Onze website blijft het centrale punt waar we informatie delen met leden en belangstellenden. De
nieuwsrubriek wordt regelmatig bijgewerkt, en het is dus de moeite om af en toe eens langs te
surfen. Hebben jullie nieuwtjes, stuur ze dan naar Luk, onze IT man in het bestuur(sorgaan).
Ook het ledenbeheer is nu meer computergebaseerd. Daarom krijgen jullie binnenkort een link
toegestuurd om het informatieblad bij te werken ipv het papieren exemplaar. De eerste keer zal je
wat meer gegevens moeten aanpassen, maar vanaf dan enkel bij wijzigingen. Een hele
vooruitgang!
Ondertussen is het Masterplan Brielmeersen, met bijhorend uitvoeringsplan, goedgekeurd. Onze
bezwaren hebben alvast geleid tot 2 belangrijke resultaten: de overheid erkent dat ze met onze
club moeten overleggen voor alle wijzigingen die een impact hebben op onze haven. En de optie
om een hele nieuwe haven uit te graven is gelukkig afgevoerd. Blijft de beslissing om ooit eens
(een deel van) onze steigers los te koppelen van de oevers. Maar we hebben hen in ieder geval
duidelijk gemaakt dat zonder subsidies wij dit niet kunnen realiseren. Wellicht zal men eerst het
Ghelamco-achtige voetbalcomplex bouwen, en hebben we nog jaren. Laat ons eerst maar wennen
aan de nieuwe voetgangersbrug, die vanaf april zal beginnen aan haar jojo.
We kijken samen met u uit naar de momenten waarop we mekaar ontmoeten, zo snel mogelijk
zonder mondmasker, en met een glaasje in de hand. Tot dan, hou vol!
Laat ons het virtuele glas heffen op een goed vaarseizoen, en onze Deinze Yacht Club!
Rik

