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NIEUWS VAN DE CLUB 

 Nieuwjaarsreceptie  
Op 7 januari vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats. De activiteitencommissie zorgde 
voor een frisse start van het nieuwe jaar: niet alleen nam de volledige commissie een duik in 
de plas, maar ook werden de traditionele oliebollen en erwtensoep vervangen door een 
heerlijke kaasfondue met gezonde dips. Een kleine veertig leden hebben hier enorm van 
genoten. Bedankt Lennart, Jitse, Gerben, Irene en Bart voor de goede start van het nieuwe 
jaar!  
Na de duik keek Johanneke alvast vooruit naar het komende jaar. We hebben weer een goed 
gevulde agenda met lezingen, een spelletjesavond, een (toer)seizoensopening (7 april) de 
Holland Cup Slalom (14 april), de clubdag (16 juni) en een polotoernooi (22 sept.). Ook gaan 
we dit jaar aan de slag met de stalling, het poloveld en de polodoelen. Daarnaast willen we 
meer aandacht besteden aan privacy en kijken we als bestuur naar een 
boekhoudprogramma. Met de stalling heeft de polocommissie voor de nieuwjaarsreceptie al 
een goede start gemaakt: de stelling voor polokano's is aangepast waardoor er nu extra 
kano's gestald kunnen worden.  
Tenslotte werden Ad Tourné en Steven Halbertsma in het zonnetje gezet: beiden 
beëindigden in 2018 een lange periode van hele actieve inzet voor UKC. Respectievelijk 
bestierden zij (onder meer) de toercommissie en het kanokamperen. Ook was er aandacht 
voor Corry Vermaat die per 1 januari maar liefst 25 jaar lid is van UKC.  

 

Gezocht: nieuwe bestuursleden 
Het gaat goed met UKC en dat merken we! We groeien op verschillende terreinen en er spelen veel 
zaken tegelijkertijd. Om sneller te kunnen reageren op alles wat er moet en kan gebeuren zoeken we 
extra bestuursleden. Zaken waar we ons zoal mee bezig houden zijn: strategie en beleid, financiën, 
de afstemming met en tussen commissies en actieve leden, investeringen in gebouw en materialen, 
uitbreiding van stallings-mogelijkheden, privacy, een beter afrekensysteem in de kantine, veiligheid, 
afstemming met de organisaties om ons heen, samenstelling van de clubkalender en ook meer 
administratieve taken zoals het doorgeven van nieuwe leden aan het watersportverbond, het 
schrijven van verslagen en het beantwoorden van vragen van leden en niet-leden. En natuurlijk 
hebben we volgend jaar ons lustrum voor de boeg!  Het bestuurswerk is dus heel divers, maar ook 
tijdrovend. Reken gerust op een halve dag in de week. Als je interesse hebt om hier ook aan bij te 
dragen gaan we daarover graag met je in gesprek. Samen komen we dan tot een passende 
taakverdeling. Heb jij zin om samen met ons een feestje van het UKC bestuur te maken!? Laat het 
ons weten! 
 

Algemene Ledenvergadering & Vacaturemarkt 
Onze laatste ALV was 7 november. Voorafgaand aan het officiële gedeelte vond een 
succesvolle markt voor actieve leden plaats. Aan het eind hadden 11 mensen zich aangemeld 
voor evenveel vacatures. Zie bijgaand verslag voor de details. Bedankt voor al dit 
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enthousiasme! Wil je je ook inzetten voor UKC? Er zijn nog steeds diverse belangrijke 
vacatures onbezet, zoals bij de materiaalcommissie en in het bestuur (zie elders).  
De echte ALV werd geopend met een aantal belangrijke mededelingen, zoals de plannen 
voor de uitbreiding van de stallingsmogelijkheden. Ook zijn de leden bijgepraat over de 
laatste ontwikkelingen in de club, ter uitvoering van het beleidsplan. Nicole heeft kort 
aangegeven hoe het de club in financiële zin vergaat. De belangrijkste agendapunten van de 
ALV waren de herzieningen van Huishoudelijk Reglement en het Materiaal Reglement. 
Aanpassingen in het HR betreffen o.a. de berekening van de ledenbijdrages, de 
stallingsvoorwaarden en het medegebruik van het clubhuis door Lake Diving. Op het 
concept-reglement zijn vooraf al diverse tekst-voorstellen gekomen, die veelal door het 
bestuur zijn overgenomen. Wel bleef er nog twijfel bestaan over de juridische houdbaarheid 
van de nieuw geformuleerde stallingsvoorwaarden. Het bestuur zal daarover advies 
inwinnen en voor de volgende ALV met een aangepast voorstel komen. Het materiaal-
reglement kon na enkele amendementen wel dezelfde avond worden aangenomen. Voor 
een volledig verslag zie bijgaande notulen.  

 

Gebruik en vaargebied clubmateriaal is uitgebreid 
Tijdens de najaars-ALV is dus een nieuw Reglement Clubmateriaal aangenomen. De belangrijkste 
wijziging is dat als je zelfstandig, dus buiten UKC-activiteiten om, clubmateriaal gebruikt, je dit niet 
meer alleen op de plas en de trekgaten mag blijven, maar dat je er ook verder mee mag varen (naar 
bijv. naar de Vecht of de Loosdrechtse Plassen), zolang je de boot dezelfde dag maar weer terugvaart 
naar het clubhuis. Als je een kano op de auto naar een ander gebied wilt meenemen of meerdere 
dagen wilt gebruiken, kan dat ook, maar dan vragen we een kleine financiële vergoeding. Dit 
zelfstandig gebruik van clubboten mag natuurlijk alleen als er niet gelijktijdig clubactiviteiten zijn 
waarvoor de materialen nodig zijn. Om daar zeker van te zijn vragen we leden om het gebruik vooraf 
af te stemmen met de commissie van de betreffende discipline. Het nieuwe materiaalreglement is te 
vinden op de website: http://www.utrechtsekanoclub.nl/wp-content/uploads/UKC-Reglement-
Clubmateriaal-2018.pdf. 

 

UKC MAAND-AGENDA 

. Van Tot Activiteit Organisatie Info 

za 2-feb 3-feb Wildwater(III-IV)weekend Eifel Sjoerd & Paul K. 
 zo  3-feb 

 
Vaar Mee Jan Tjalling  

 do  7-feb 14-mrt Eskimoteertraining (zwembad): elke do t/m 14-3 Sjoerd 
 vr 8-feb 

 
Tochtleiders-bijeenkomst Eefje vdB 

 zo 10-feb 
 

Toertocht Leiden (18-20 km) Adrian 
 di 12-feb 

 
Bestuursvergadering Johanneke 

 wo 13-feb 
 

Sportprijs Utrecht 2018 (met Kanopoloteam UKC1) Sport Utrecht 
 vr 15-feb 17-feb Wildwater(III-IV)weekend Schwarzwald Didier & Logan 
 vr 22-feb 

 
Spelletjes-avond Irene Grijzen 

 zo 24-feb 
 

Slalom Wintercup (HKC, St. Oedenrode) Sjaan 
 zo 24-feb 

 
Toertocht vanaf Clubhuis (Bethunepolder, Vecht) Ad  

 za 2-mrt 3-mrt Wildwater(II)weekend Ardennen of Duitsland Margot 
 zo 3-mrt 

 
Vaar Mee 

  wo 6-mrt 
 

Algemene Leden Vergadering bestuur 
 za 9-mrt 

 
Toertocht Biesbosch (20 km) Marjoke 

 zo 17-mrt 
 

Dagtrip Wildwaterbaan Hohenlimburg Didier    
 za 23-mrt 

 
Toertocht Montfoort-Oudewater-Linschoten (20 km) Eefje vdB 

 

zo 24-mrt 
 

Kanoklusdag Kees K. 
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vr 29-mrt 
 

Bestuursvergadering Johanneke 
 za 30-mrt 

 
Wildwater-rescue-dag Cor & Sjoerd 

 zo 31-mrt 
 

Wildwater(III)dag Margot 
 zo 7-apr 

 
Seizoensopening  

  zo 14-apr 
 

Holland Cup Slalom op UKC Andre L. 
 Wekelijks:   Dinsdag en donderdag-avond: kanoslalom-training     

   

Woensdag-avond: kanopolo-training (op de slalombaan of binnen) 

       Zondag-ochtend: toervaren & kanopolo-training     

zo 16-jun 
 

UKC Clubdag bestuur 
 zo  22-sep   UKC Kanopolotoernooi Mark 
 

  

 


