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NIEUWS VAN DE CLUB 

Zonnepanelen produceren direct maximaal 
Half juni zijn 24 zonnepanelen op het dak van ons clubhuis geplaatst! New Solar heeft er 
voor gekozen de panelen met pennen door het dak heen te verankeren. Ook bij storm, die 
aan de plas altijd nog wat harder kan zijn, lopen we zodoende geen risico. De omvormer, die 
de gelijkstroom omzet in 400-Volt wisselstroom (drie-fasen), zit in de ruimte achter de 
keuken, naast de warmwatereenheid. Hierop is af te lezen dat dankzij de fantastische zomer 
de PV-installatie in twee maanden tijd al 2000 kWh heeft geproduceerd; dit is ruim 35% van 
onze jaarlijkse behoefte! Terug geleverd aan het net levert dit ons direct € 400 op. Een 
prachtige start dus.  
  

Actieve leden! 
Ook prachtig is dat steeds meer leden zich actief inzetten voor de club! Een mooi voorbeeld 
daarvan is de nieuwe keuken. Die is aangelegd met de inzet van een tiental actieve leden 
onder leiding van Fred van den Brink, die de keuken vooraf had uitgezocht en besteld. 
Vervolgens ging een team aan de slag om de (bij)keuken flink op te ruimen en opnieuw in te 
richten. Lake Diving nam de elektra voor haar rekening. Het ziet er nu allemaal prachtig uit, 
bedankt allemaal! We zijn ook blij dat Jossie Struijs-Verburg onlangs aan de slag is gegaan als 
buddy coördinator: zij koppelt nieuwe leden aan leden die al wat langer lid zijn (buddies) die 
nieuwe leden helpen om wegwijs te worden op onze club. Ook is er inmiddels een team 
opgestaan dat vanaf 2019 de werkzaamheden voor de toercommissie van Ad Tourné over 
zal nemen. Daarover meer in de volgende nieuwsbrief.  
Ondanks dat veel functies nu zijn ingevuld zijn er ook nog veel functies open. De meest 
prangende functies zijn: 
•          Coördinator Actieve Leden (werven van actieve leden voor specifieke functies, 
formuleren van functies, bijhouden wie waar actief is), 
•          Coördinator Materiaalonderhoud (ervoor zorgen dat het clubmateriaal wordt 
onderhouden; je coördineert een team van klussers dat zich hier al voor heeft aangemeld en 
zorgt dat de juiste spullen aanwezig zijn om aan de slag te gaan), 
•          Adviseur Verzekeringen (we zoeken iemand die verstand heeft van verzekeringen die 
met ons wil meekijken of we als club nog goed verzekerd zijn). 
Ook zoeken we leden die het leuk vinden om in de toekomst korte toertochten te 
begeleiden. In het najaar organiseren we voor deze groep een avond waarop we uitleggen 
hoe je het organiseren van een UKC activiteit (toertocht of wildwatertrip) het beste kunt 
aanpakken. Heb je interesse in een van deze functies of wil je graag bij de bijeenkomst over 
het organiseren van een UKC activiteit aanwezig zijn meld je dan bij Johanneke via 
voorzitter@utrechtsekanoclub.nl. 
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Een opgeruimde keuken 
We schreven het al: de keuken is opnieuw ingericht en de spullen uit de keuken en uit de 
ruimte achter de keuken zijn flink opgeruimd. We hopen dat nu alles op een logische plek 
staat. Voor de zekerheid is met tijdelijke stickers aangegeven wat je waar kan vinden en 
terugplaatsen. Tijdens het opruimen zijn we de nodige 'gevonden voorwerpen' tegen 
gekomen. Ben je iets kwijt? Zoek het dan bij de gevonden voorwerpen links van de voordeur. 
De 'gevonden voorwerpen' uit de koelkast waren dikwijls verschimmeld en bedorven. We 
hebben deze weggegooid. Om dit in de toekomst te voorkomen verwijderen we vanaf nu 
elke dinsdag aangebroken spullen waar geen naam of datum op staat uit de koelkast. 
Tenslotte hebben we geconstateerd dat we als UKC veel meer spullen bezitten dan we nodig 
hebben. Alles wat we niet nodig hebben, is tijdelijk in de kast in de herenkleedkamer 
geplaatst. Staat er iets bij wat je wilt hebben? Neem het dan gerust mee! De spullen blijven 
daar tot woensdag 29 augustus staan. Wie wil de spullen die overblijven daarna (vóór 1 
september) naar de kringloop brengen? Mag je laten weten aan Johanneke! We zijn 
overigens nog niet klaar: in een volgende opruimronde pakken we alle kasten aan! 
  

Stalling 
Zoals jullie weten is onze stalling is aardig vol en is er een wachtlijst voor stallingsplekken. 
Met dank aan een verkenning van Fred van den Brink en Peter van Hees is er inmiddels een 
actielijst met een aantal korte termijn acties die meer stallingsruimte moeten opleveren in 
de huidige stalling en op ons eigen terrein. Handige klussers die hierbij willen helpen kunnen 
zich melden bij Fred (gebouwbeheer@utrechtsekanoclub.nl) of Johanneke. Voor de lange 
termijn zijn ook een aantal scenario’s uitgewerkt die nu verder worden opgepakt door het 
bestuur.  
Mocht je jouw kano eventueel ook wel ergens anders kunnen stallen of van de hand willen 
doen om ruimte te maken voor een kano van de wachtlijst, hoef je hiermee niet langer te 
wachten tot het einde van het kalenderjaar: voortaan je krijgt krijg je over de maanden dat 
een stallingsplek niet meer gebruikt het stallingsgeld terug. Opzeggen kan bij Nicole via 
penningmeester@utrechtsekanoclub.nl . 
  

UKC MAAND-AGENDA 

  Van Tot Activiteit Organisatie Info 

wo 8-aug 
 

Eskimoteer-training Sjoerd & Paul 
 zo 12-aug 

 
Toertocht (kort): Liemer Die Jan Tjalling 

 wo 15-aug 
 

Eskimoteer-training Sjoerd & Paul 
 do  16-aug 

 
Bestuursvergadering Johanneke 

 wo 22-aug 
 

Eskimoteer-training Sjoerd & Paul 
 zo 26-aug 

 
Toertocht op stromend water: Roer Paul 

 di 28-aug 
 

Start Introductiecursus-III (op dinsdagen) Irene 
 wo 29-aug 

 

Eskimoteer-training Sjoerd & Paul 
 za  1-sep 

 
Triatlon vanuit UKC/strandbad 

  za 1-sep 2-sep NZKV Zeekamp Ellemeet NZKV 
 zo 2-sep 

 
Toertocht Lek Corrie 

 zo 2-sep 
 

trainingsdag kanopolo Ties 
 wo 5-sep 

 
VaarMee 

  za 8-sep 
 

Toertocht (kort) Kortenhoef & WaterConcert Lizelotte & Dorine 
 za 8-sep 9-sep Holland Cup Slalom (Gennepermolen, Eindhoven) Slalomcie WSV 
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za 15-sep 16-sep NK (#3) Kanopolo (Helmond) 
  do  20-sep 

 
Bestuursvergadering Johanneke 

 do  20-sep 
 

Introductieles kanopolo Ties 
 za 22-sep 

 
Biesbosch Toerweekend Adrian & Otto 

 zo 23-sep 
 

Holland Cup Slalom op UKC Andre 
 zo 23-sep 

 
Kanopolotoernooi op UKC Ties 

 Wekelijks: 19:00 Maandag en woensdag kanopolo-training. Dinsdag en donderdag kanoslalom-training 

  
19:00 Woensdag: Join-de-Club avond, KanoConditie & Vaardigheden (KaCoVa) training 

  
10:30 Zondag jeugdactiviteiten (v.a. 2 sept.) 

  Later: 7-nov Algemene Leden Vergadering     

  

 


