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Nieuwsbrief Kanovereniging Odysseus:
prettige feestdagen en een mooi 2022

 

Van de voorzitter
Roland Boogaard

Nu de koude en donkere dagen hun intrede weer hebben gedaan, wordt het
behoorlijk rustig op het water rond Alkmaar. Op de woensdagavond wordt niet meer
gevaren.

Voor de peddelaars die op zoek zijn naar een uitdaging, is het misschien een leuk
idee om in het donker met lampjes op je hoofd te gaan varen. Maar ook op de
winterdag met een zonnetje nodigt het wel uit om te gaan varen.

Nu het allemaal wat rustiger wordt, is de onderhoudsploeg ook dit jaar weer
keihard aan het werk om het nodige onderhoud aan en rond het verenigingsgebouw
uit te voeren. Ook wordt de kanoaanhangwagen behoorlijk opgeknapt,
Wensen die zijn ingediend worden zo mogelijk gerealiseerd.
Ik ben zelf even op de koffie geweest bij de onderhoudsploeg en het is mooi om te
zien dat een enthousiaste groep vrijwilligers op hun vrije zaterdagochtend gaan
klussen voor de vereniging.
Dat geldt natuurlijk ook voor alle leden die zich op wat voor een manier dan ook
inzetten voor de vereniging.

Voor wie het spannend vindt om in het donker te varen: tot 23 januari 2022 is er
het Amsterdam light festival.
Bij voldoende belangstelling willen we met een groep door de grachten gaan varen
(meer info verderop in de nieuwsbrief).

De jeugd heeft het afgelopen jaar mooie prestaties geleverd. Daarom zijn ze
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genomineerd en uitgenodigd op het sportgala, dat gehouden wordt in Alkmaar.
De mannen en vrouwen van de drakenboot hebben heel hard gepeddeld: ze hebben
brons gehaald met de Stampottocht in Duitsland.

Ik moedig iedereen aan om ook in de winter te blijven varen. Alleen als er ijs ligt en
de mogelijkheid bestaat dat de schaatsen onder gebonden kunnen worden, doen we
even een andere tak van sport. 

Namens het bestuur wensen we jullie allemaal fijne feestdagen en een gelukkig
nieuwjaar.

Opmerking redactie: Roland heeft bovenstaand artikel geschreven voordat de
lockdown op 18 december werd aangekondigd. Sommige dingen kunnen dus net
even wat anders lopen.

 

Vertrekkende bestuursleden
Het bestuur

Het is een goed gebruik om vertrekkende
bestuursleden tijdens een algemene
ledenvergadering in het zonnetje te
zetten en te bedanken voor al het werk
dat zij voor de vereniging hebben
verricht.
In het voorjaar "vertrokken" Ronald Pel
en Henk Zwagerman.
Door corona is er geen algemene
ledenvergadering geweest waarbij de
leden fysiek aanwezig konden zijn en het
bedankwoordje viel daardoor in duigen.
Een bedankwoordje is voor deze
bestuursleden echt wel op zijn plaats.
Zowel Ronald als Henk hebben zich actief
voor de club ingezet.

Het was zo vlak na de brand in december
2013 voor de pas aangetreden
bestuursleden geen gemakkelijke tijd.
Met de verzekering van de verbrande
kano's moest het e.e.a. worden
uitgeknokt, met de pas ingetreden
drakenboters moesten nog goede
afspraken worden gemaakt, er moest
tijdelijke huisvesting komen en er moest
nagedacht worden over nieuwbouw. En
dat alles binnen de financiële
mogelijkheden na de verzekerings-
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uitkeringen waarbij sprake was van
onderverzekering.
En kijk nu eens wat er tot stand is
gebracht: een prachtig kanogebouw, veel
actieve leden, goede resultaten van met
name jeugdige kanopoloërs enzovoort.
De inbreng van Ronald en Henk is hierbij
van grote betekenis geweest.

Ronald en Henk zijn onlangs verrast met
een mooie kalender met unieke foto's van
kanoërs.

Het verheugende is dat Odysseus nog
niet van Ronald en Henk af is. Ronald zet
zich nu onder andere in als
contactpersoon naar de kanopoloërs en
voor de website. Henk is de drijvende
kracht achter grootwater kanovaren.
Beiden zijn dus nog steeds actief
betrokken bij het wel en wee van
Odysseus.

Ronald en Henk: bedankt voor alles
wat jullie voor Odysseus gedaan
hebben.

 

Coronamaatregelen
Op 18 december zijn er nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Dat komt er op
neer dat we weer in een lockdown verzeild zijn geraakt.

Voor ons betekent dat het volgende:
Binnensportactiviteiten zijn niet toegestaan. Concreet: geen trainingen in het
zwembad, geen gebruik van het krachthonk, met uitzondering voor de
topsporters (kanopoloërs die zich voorbereiden op het WK).
Kantine en krachthonk zijn afgesloten. Met bovengenoemde topsporters zijn
afgespraken gemaakt over het gebruik van het krachthonk.
Toiletten en kleedkamers zouden ook dicht moeten, maar voor de individuele
kanoër is dat zeer onpraktisch. Die blijven open, maar de leden worden verzocht
hier zeer zorgvuldig mee om te gaan. Dat betekent goed afstand houden en
rekening met elkaar houden.
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Website Odysseus Website Kanopolo Odysseus KanopoloNL Kanopolo Ody-jeugd Ody Drakenboot

Kanovereniging Odysseus
Opgericht: 4 september 1973

Goedgekeurd bij koninklijk besluit van 15 februari 1974

Clubgebouw: Vondelstraat 86, 1814 KT Alkmaar
Contact: via de de website.

Deze e-mail is verstuurd aan vanunenhardy@gmail.com.• Als u geen nieuwsbrief meer
wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
• Voor een goede ontvangst voegt u vanunenhardy@gmail.com toe aan uw adresboek.
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