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In de afgelopen Nieuwsbrief is de schoonmaakdag al
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Nieuwsbrief Kanovereniging Odysseus:
Algemene Ledenvergadering

 

Algemene ledenvergadering: 14 april!
Het bestuur nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering, welke gehouden zal worden in de kantine van Kano-
vereniging Odysseus op donderdag 14 april 2022, aanvang 20:00 uur.

De agenda voor de vergadering kunt u hier downloaden.
Het jaarverslag 2021 kunt u hier downloaden.

De notulen van de algemene ledenvergadering van 27 mei 2021 (agendapunt 2)
kunnen worden opgevraagd bij de secretaris.

Het financieel jaarverslag 2021 en de begroting 2022 (agendapunten 4 en 9)
kunnen worden opgevraagd bij de penningmeester.

 

Grote schoonmaak op zaterdag 16 april

Wie komt er helpen?
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aangekondigd. Het wordt zaterdag 16 april. Wij hopen
dat, net als na de vorige schoonmaakdag, het
clubgebouw en het terrein er na afloop weer tiptop
uitzien.

De schooonmaakdag is van 9:00 – 12:30 uur. Maar
langer doorgaan mag natuurlijk ook.
Er wordt gezorgd voor schoonmaakmateriaal, maar
zelf schoonmaakmaterialen mee nemen is ook heel
handig.

Uiteraard zorgen wij voor iets lekkers bij de
koffie/thee.

Heb je nog vragen?
Neem dan contact op met Tonny Lankhorst.
bestuur@akvodysseus.nl

Tot 16 april!

Tonny Lankhorst

De klussen kunnen bestaan uit:
Ramenlappen binnen- en buitenzijden kantine en hal.
Vloer van de kantine en hal stofzuigen en moppen.
Kleedkamers en douches grondig schoonmaken.
Toiletten grondig schoonmaken.
Krachthonk uitruimen, schoonmaken en inruimen. Graag hulp van sterke
mannen en vrouwen.
Loods opruimen en aanvegen
Onkruid verwijderen in en om het clubgebouw.

Oproep barmedewerkers
Joep Höcker

Barmedewerkers gezocht!

Na de oproep voor nieuwe barmedewerkers in de nieuwsbrief van februari heeft
zich slechts één persoon gemeld. Vandaar een hernieuwde oproep!

Het kost echt niet veel tijd maar het is wel noodzakelijk!!!

Op de woensdag na Pasen, 20 april, zal de kantine weer opengaan op de
woensdagavonden, zodat er na een lekkere inspanning ook een lekkere
ontspanning kan volgen. 

mailto:bestuur@akvodysseus.nl?subject=T.a.v.%20Tonny%20Lankhorst%3A%20betreft%20grote%20schoonmaak


26-03-2022 18:24Nieuwsbrief Kanovereniging Odysseus: algemene ledenvergadering

Pagina 3 van 7https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/web/rfey3fx8zf/figrrb7lko/79baab8tds/w6txmm2sl8

Zoals overal in het land is er ook bij Odysseus een tekort aan medewerkers die
achter de bar willen staan. Dus vandaar de volgende oproep.

Gezocht: barmedewerkers M/V ouder dan 18 jaar, voor bardiensten op één
woensdagavond per 5-6 weken gedurende het seizoen (half april – half
oktober)

Aanmelden kan bij bij Joep Höcker.

Om de kantine iedere woensdagavond (van half april tot half oktober) te kunnen
openen zijn er nog minimaal 2 nieuwe vrijwilligers nodig. Dus meld je aan en help
mee om de vereniging te laten bloeien bloeien.

Varen op zondagochtend

Op zondagochtend wordt om 10.00 uur gevaren (kanoërs varen meestal het Rondje
Oudorp). Wie het tempo van deze groep te hoog vindt kan aansluiten bij de groep
van 9:45 uur. Als je in dat geval om 9.30 uur aanwezig bent kunnen we 9:45 uur
vertrekken en zijn we op tijd terug op de club voor een gezamenlijke kop thee of
koffie.

Aanmelding en/of inschrijving van nieuwe
leden

Mensen die info over het kanoën willen inwinnen, kunnen dit doen via de website
van Odysseus.

In de oude situatie ging dit via tussenpersonen die uitleg gaven over kanoën en de
vereniging. Hierna, als zij lid werden, werd een formulier ingevuld en dat werd
doorgestuurd naar de penningmeester. Ook werd dan degene die instructie wilde
geven ingeseind. In die situatie gingen er dingen mis (onduidelijke formulieren,
geen goede communicatie en onbehandelde zaken).

Nu is afgesproken dat mensen die info willen, direct naar de instructeur worden
doorverwezen. Deze verzorgt de info over de vereniging, vragen over de
verenigingsaccommodatie en de botenhuur.
Wil men lid worden dan doet men dat via de website. Hierna krijgt men
kanoinstructie.
Dit is meestal 3 avonden les, waarna er begeleid varen kan volgen.

Met het bestuur is overeen gekomen dat Piet Loos de taak van instructeur/trainer
op zich neemt en 1 april met het seizoen begint.
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Tochten
Openingstocht
We starten het kanoseizoen met een openingstocht.

Deze tocht houden we later dan gewoonlijk omdat de buitentemperatuur wat
aangenamer is geworden en daardoor ook het vaarwater.
De openingstocht is op zaterdag 30 april. Als we om 10:00 uur aanwezig zijn op de
club kan iedereen zijn kano in gereedheid brengen, zodat we om 10:30 kunnen
vertrekken.
De tocht zal in een rustig tempo in en rond Alkmaar worden gevaren. De tocht is
geschikt voor beginnende kanoërs en kanoërs die al een tijdje niet hebben gevaren.

Na terugkomst gaan we gezamenlijk soep en een broodje eten. Wil je meevaren
geef je dan op bij Piet Loos i.v.m inkoop soep en brood.
Wij hopen op een goede opkomst.

Bollentocht Haarlem
De Haarlemse Kanovereniging HKV organiseert na 2 jaar weer de Bollentocht. Dit is
een tocht waarbij gekozen kan worden uit de afstanden 17, 27 en 35 km. De 35 km
tocht gaat langs de Keukenhof.

De tocht is op zondag 24 april.
Op de website van HKV volgt nog informatie.

Als je mee wilt, geef je dan op bij Piet Loos. Vertrek 8:00 uur van de club.
Transportkosten €7,50. Inschrijfkosten bij HKV €6,- pp. Dit is incl. herinnering.

Rondom de Bergermeer
Hans Bruins

Een tocht langs de molens die lozen op de Bergerringvaart.

Tijdens de filmavond op 25 maart werden veel mooie video's getoond. Eén van de
getoonde video's kunt u hieronder (nogmaals) bekijken. De video beschrijft een
rondje dat vanaf de club gemakkelijk gevaren kan worden en velen van ons zullen
dit rondje dan ook al meerdere malen op hun CV hebben staan.
Zo niet: EEN KEERTJE DOEN!
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Huldiging kanopolo-jeugdteam
Gemeente Alkmaar zet sportkampioenen in het zonnetje
Maandag 7 maart zette de gemeente Alkmaar de Alkmaarse Sportkampioenen in
het zonnetje tijdens een sportgala diner in Poppodium Victorie. Bij deze feestelijke
avond in stijl, met entertainment én lekker eten, waren de kampioenen van 2020
en 2021 uitgenodigd.
De kanopoloërs van Odysseus ontvingen een plaquette.
Het hele verhaal van Alkmaar Sport vind je hier.

Internationaal zwembadtoernooi in
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Duisburg
Odysseus A eindigde als 2e bij een internationaal zwembadtoernooi in Duisburg.
Dat is een hele knappe prestatie. De nr's 6 en 10 (zie onderstaande foto) zijn twee
invallers van KV Rijnland.

Kanopolonieuws
Martijn Rol

 
Onderstaande berichten staan op kanopolo.nl. Een link naar deze website vind je
onderaan deze nieuwsbrief.

Billy Weibel nieuwe
coach Jong Oranje
De Nederlandse Heren Onder 21 jaar
beginnen het nieuwe seizoen met een
deels nieuw duo coaches. Youri Harder
gaat na een succesvol 2021, waarin
Jong Oranje brons won op het EK, door
als bondscoach. Zijn kompaan Harm
van der Wilk
Lees meer…

Kanovereniging Odysseus
Opgericht: 4 september 1973

Goedgekeurd bij koninklijk besluit van 15 februari 1974

Clubgebouw: Vondelstraat 86, 1814 KT Alkmaar
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Website Odysseus Website Kanopolo Odysseus KanopoloNL Kanopolo Ody-jeugd Ody Drakenboot

Contact: via de de website.

Downloads: 
Huishoudelijk Reglement
 

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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