
NIEUWSBRIEF UKC – 

NOVEMBER 2018 
Nieuwsbrief nr. 21. 

Reacties graag naar secretaris@utrechtsekanoclub.nl.  
  
  

NIEUWS VAN DE CLUB 

De club groei door! 
Dit jaar heeft de UKC er (tot nu toe) alweer 36 leden bij gekregen, waardoor we gegroeid zijn naar 
230 leden. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de opzeggingen voor het nieuwe 
verenigingsjaar. Opzeggen van het lidmaatschap per 1 januari kan namelijk nog tot 4 weken daarvoor 
(dus tot 4 december) via een mailtje aan secretaris@utrechtsekanoclub.nl. 
  

Actieve Leden: help je mee? 
UKC is een bloeiende en ambitieuze club. Maar we zijn volledig afhankelijk van actieve leden om deze 
ambities waar te maken. Daarom hielden we voorafgaand aan de laatste ALV een Actieve 
Ledenmarkt. Verschillende commissies hebben toegelicht waar ze naar op zoek zijn waarna leden 
hun interesse kenbaar konden maken. Met dank aan Otto, Fred, Eefje, Lennart, Gerben, Jurriaan, 
Evert en Irene konden we terplekke al best wat vacatures invullen. Er staan echter ook nog een 
aantal vacatures open, zoals een bestuurslid en leden voor de materiaalcommissie. In de bijlage vind 
je het complete overzicht. Zit er iets bij dat (misschien) iets voor jou is? Laat het ons dan weten! 
  

Binnentraining 
De kanopologroep gaat deze winter de zaal in voor een binnentraining. De trainingen worden 
georganiseerd op momenten dat het buiten te koud is om te trainen (onder de 5 graden). Ze vinden 
plaats in een zaal in Overvecht van 19:30 tot 21:00. De zaal staat niet altijd vast, omdat we geen 
vaste zaal kunnen reserveren op dit moment. De training bestaat uit fysieke (kracht)oefeningen en 
oefeningen voor balvaardigheid. Alle UKC leden die willen aansluiten zijn welkom. De kosten zijn 
afhankelijk van de aantal deelnemers per training, maar zal rond de €5 per persoon zijn. Voor vragen 
of aanmelden kan je contact opnemen met Mark Prins. 
 

Het clubhuis heeft Internet! 
Met dank aan de inzet van Lake Diving en Spa Sereen is het eindelijk gelukt om een internet-
verbinding aan te leggen in ons clubhuis. Om dat te realiseren moest er een gat worden geboord 
tussen onze stalling en de sauna, omdat het aansluitpunt van KPN zich binnen de muren van Spa 
Sereen bevindt. Maar dit betekent dat we vanaf nu gebruik kunnen maken van wifi in ons gebouw. 
Het wifi wachtwoord hangt in de kantine. 
 

Lake Diving plaatst web-camera 
Nu er een internet verbinding is zal Lake Diving een camera gaan plaatsen waarmee leden van Lake 
Diving op zaterdag kunnen zien of er gedoken wordt. Deze camera komt op het balkon te staan en 
biedt uitzicht op het grasveld en de plas. De camera staat alleen aan op zaterdag, als de duikers 
aanwezig zijn. De beelden zijn dan zichtbaar op de website van Lake Diving.  
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De nieuwe toercommissie wil graag weten wat je wilt! 
Omdat Ad Tourné na dit jaar stopt met de toercommissie, zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe 
bezetting van deze commissie. En gelukkig hebben we die inmiddels gevonden! Eefje van den Braak 
wordt de nieuwe coördinator van de toercommissie. Daarbinnen zullen Jossie en Otto de toeragenda 
coördineren, gaan Corrie en Olaf aan de slag met kanovaardigheden. Claudia wordt de liaison tussen 
de introductiecursus en instapactiviteiten zoals de VaarMee. Heb jij ook zin om een grotere of 
kleinere bijdrage te leveren aan het organiseren van het toervaren? Neem dan contact op met Eefje. 
De commissie zoekt in ieder geval organisatoren voor korte kanotochten. Als dit je wat lijkt, gooien 
we je niet meteen in het diepe: in het voorjaar organiseren we een activiteit waar je kunt leren hoe 
je een kanotocht organiseert en begeleidt.  
De toercommissie wil uiteraard graag aan de slag gaat met tochten en activiteiten die optimaal 
aansluiten bij de wensen van de toervaarders. Daarom ontvangen de leden van de mailinglijst 
toervaren binnenkort een vragenlijst. Vul deze zo snel mogelijk in, zodat de commissie gauw aan de 
slag kan met een afwisselende en sprankelende toerkalender van 2019! 
  

UKC MAAND-AGENDA 

 
Van Tot Activiteit Organisatie Info 

do 22-nov 
 

Bestuursvergadering Johanneke 
 zo 2-dec 

 
Vaar Mee 

  zo 9-dec 
 

Toertocht Leiden (19 km) Tjerk 
 za 22-dec 23-dec Wildwater-introductie-weekend #2 Cor V. 
 zo  6-jan 

 
Nieuwjaarstocht: rondje UKC-Vecht (18 km) Eefje 

 zo  6-jan 
 

Nieuwjaarsborrel Gerben 
 do 10-jan   Bestuursvergadering Johanneke 
 Wekelijks: 

 

Dinsdag en donderdag-avond: kanoslalom-training 

  

   

Woensdag-avond: kanopolo-training (op slalombaan of in zaal) 

 

   
Zondag-ochtend: toervaren & kanopolo-training 

  wo 6-mrt   Algemene Leden Vergadering bestuur 
 

  

 
 


