VLAAMSE VERENIGING tot BEHOUD van
HISTORISCHE VAARTUIGEN vzw
Lakenmakersstraat 41
B-2800 Mechelen
Fortis : 001-3919876-85

Nieuwsbrief n°1, juni 2006
Geachte leden,
Na lang aarzelen, rijp beraad en veel klussen aan onze schepen zijn we eindelijk gestart met het werk in belang van de
vereniging.
Op vrijdag 16/6 heeft het bestuur een paar belangrijke afspraken gemaakt voor de toekomst van de vereniging:
- er werd besloten in de toekomst 10 bestuursvergaderingen per jaar te houden (1 per maand, behalve in juli en aug)
- na elke bestuursvergadering zal er een nieuwsbrief opgesteld worden die naar alle leden gezonden zal worden. Vandaar
deze eerste nieuwsbrief . We hopen met dit initiatief iedereen op de hoogte te houden van de activiteiten en vorderingen.
- Open Monumenten Dag op 10 september gaat door op het kanaal Leuven-Dijle aan het Zennegat. Er zullen enkele
monumentale schepen van buiten de vereniging uitgenodigd worden om niet elk jaar hetzelfde beeld te geven. De pers en
verschillende TV-netten zullen uitgenodigd worden. Het definitieve programma kunt u verder in deze nieuwsbrief lezen.
- de Infoborden gesponsord door VCM moeten dringend uitgevoerd worden (subsidie vervalt 10 september 06). Daarom
vragen wij aan alle leden de gegevens van hun schip met enkele foto’s en een kort verhaal op te sturen naar Dirk
Ramakers. Dit zal gebundeld worden in een standaard lay-out, de bordjes zijn in A3 formaat, zwart-wit . Ieder lid krijgt een
bord ter beschikking, dat kan geplaatst worden op de staander naast zijn schip of meegenomen worden tijdens zijn reizen.
Het aanmeldformulier voor leden wordt als basis gebruikt voor de info die op de bordjes komt. Hebt u dit al ingevuld en
opgestuurd, geen probleem, is dit niet h te geval dan zal Dirk met u contact voor bijkomende info of evt een mooie foto. Zo
worden ook de nog ontbrekende gegevens van de ledenadministratie aangevuld.
- het aanmeldingsformulier voor nieuwe leden werd aangepast en kan u vinden verder in deze brief . De bedoeling is dat
leden dit gebruiken om eventueel door te geven aan nieuwe geïnteresseerden. We willen er echter graag op wijzen dat
lidmaatschap van de VVBHV geen automatisch recht op ligplaatsen geeft.
- er zal nogmaals getracht worden om een bruikbaar aanspreekpunt te vinden bij Zeekanaal om over de
ligplaatsenproblematiek te praten.
-Volgende bestuursvergadering is gepland op
maandag 12 september om 9 u aan het Zennegat.
Uw bestuur :
Luc Honsia, boeierschuit Ziet Op U Zelve (voorzitter) 0495 52 50 72
Patrick van Camp, waalschokker Anne-Grete (secretaris) 0479 37 08 04
Dirk Verstraelen , Groninger Boltjalk De afrekening (penningmeester) 0486 52 87 01
Dirk Ramakers , motorsleepboot Odilia(ledenadministratie), 0478 38 38 45
E-mail naar : vvbhv@hotmail.com
Website : www.freewebs.com/vvbhv
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24 en 25 juni ; Leuven havenfeesten
1en 2 juli ; Maasland voor L'
anker (www.maaslandvoorlanker.be)
12 augustus zijn we uitgenodigd voor de wijkfeesten te Mechelen-Battel bij de opening van het nieuwe plein
19 en 20 augustus; havendagen Emblem
9 en 10 september ; Open Monumenten Dag aan het Zennegat !!
23 en 24 september ; 100 jaar TAI Kattendijksluis te Antwerpen

Op de Dender in september 2005

-Kort verslag van de algemene ledenvergadering 2006
-Programma Open Monumentendag
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Jaarlijkse Algemene Vergadering VVBHV.
11 maart 2006.
Bestuur leden aanwezig: Luc Honsia, Dirk Verstraelen, Patrick Van Camp
Werkende leden aanwezig: Dirk Ramakers, Frank Apers, Nico De Roover, Michel Wouters, De Spits vzw, Robby Van
Craenenbroeck; Evarist Van Camp, Peter Marynen, Christoph Fajs, Ayels Bruno.
•

De vergadering wordt geopend door de voorzitter om 15:23u.

•

Er wordt onmiddellijk overgegaan tot het voorstellen van de nieuwe werkende leden, deze zijn Dirk Ramakers en
Christoph Fajs.
Iederéén stemt voor en ze worden dan ook aanvaard als werkend lid.

•

Verslag penningmeester met rekeningen 2005 en begroting 2006.
Er zijn geen vragen door de leden i.v.m. de rekeningen.
Er zal in de begroting 2006 een som voorzien worden om een telefoonkaart aan te schaffen voor de secretaris.

•

Er wordt overgegaan tot kiezen van een nieuwe bestuurder.
De gelukkige is Dirk Ramaekers. Hij zal de leden administratie op zich nemen en een data base opzetten met alle
scheepsgegevens.

•

Ligplaatsen: momenteel vraagt Waterwegen en Zeekanaal advies aan de VVBHV vooraleer een ligplaats toe te
wijzen voor een historisch vaartuig.

•

Volgens Robby Van Craenenbroeck is er te weinig feeling vanuit het beleid in België.
Hij stelt voor de bevoegde minister aan te schrijven i.v.m. ligplaats problematiek en wetgeving.
Alsook voor een aanpassing van de wetgeving voor historische vaartuigen.
Robby zal een brief opstellen maar vooraleer deze te verzenden eerst voorleggen aan VVBHV.

•

Moeten zorgen voor ligplaatsen historische schepen, b.v. in Gent, Antwerpen enz.
Niet blindstaren op de ligplaatsen aan Zennegat.

•

Er is contact opgenomen met de VVW, afdeling klassieke vaartuigen om eventueel een samenwerking aan te
gaan, of de VVBHV te laten opgaan in de VVW.
Tot nu toe is er nog geen reactie gekomen van de VVW.

•

Zullen we replica’s toelaten in de vereniging? Iederéén stemt tegen. Replica’s kunnen terecht bij de afdeling
klassieke vaartuigen van de VVW.

•

Ruimschoots: Er is de vraag gesteld of we verder zullen gaan met Ruimschoots.
Blijkbaar staan de meeste leden hier positief tegenover. De abonnementen zullen vernieuwd worden.

•

Evenementen waaraan we zullen deelnemen zijn;
1. Weekend op de helling
2. Oostende voor anker
3. Havenfeesten Emblem
4. Lanklaar 2 en 3 juli
5. Open monumentendag 10 september

•

Er is besloten om terug deel te nemen aan OMD. Ditmaal zullen we het echter uitbreiden en andere vaartuigen
en/of verenigingen uitnodigen.
Tevens zullen we zorgen voor rand animatie op de wal.
Om alles vlot te laten verlopen wordt er een werkgroep OMD opgericht.
Nico De Roover en Bruno Ayels hebben zich als vrijwilliger opgegeven.

•

Via het VCM krijgen we 1250. Dit is om info bordjes te plaatsen aan de ligplaatsen Zennegat.
Tevens kunnen we professionele brochures laten maken.
Eventueel een groot info bord over het varend erfgoed.

•

Iederéén moet de tekst en zwart wit foto voor zijn bordje tegen 15 april aan de secretaris bezorgen..

•

Ieder lid stelt zijn eigen sip voor

•

De vergadering wordt afgesloten om 18:30u.
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Open monumenten dag 2006.
Beste schipper,
Tijdens het open monumenten weekend op 10 september organiseren we onze eerste grote reünie van historische
vaartuigen. Deze vindt plaats op het kanaal Leuven-Dijle te Mechelen (Zennegat).
Alle historische vaartuigen zijn welkom zowel vracht als vissersvaartuigen, zeil of motor en tevens sleepboten en
historische of klassieke jachten.
Deelnemende vaartuigen kunnen voor en na het evenement gratis ligplaats krijgen.
Programma
Zaterdagochtend gratis ontbijt;
Geleide stadswandeling door centrum Mechelen met gids, en natuurlijk de nodige tussenstops.
'
s Avonds wordt u door de VVBHV een BBQ aangeboden met achteraf een gezellig samenzijn.
Zondag ochtend gratis ontbijt.
Zondag zullen er verschillende vormen van straat animatie zijn.
Tevens zeil demonstraties, laden en lossen van vrachtschepen, demonstratie met opduwer en sleepboot.
Dit programma is uiteraard nog niet definitief.
Na inschrijving door middel van bijgevoegd formulier zal u in juli of augustus het definitieve programma ontvangen.
Hopelijk mogen we u als deelnemer van dit evenement verwelkomen.
Vriendelijke groeten,
Patrick Van Camp
Secretaris VVBHV vzw

OMD 2005 aan het Zennegat.
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