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NIEUWS VAN DE CLUB 

Algemene Leden Vergadering 
De voorjaars-ALV op 6 maart was een gedenkwaardige. Omdat Nicole, onze penningmeester, haar 
been had gebroken, heeft zij de ALV via een heuse Skype-verbinding bijgewoond. De club staat er 
financieel goed voor, zodat er ruimte is voor investeringen in clubmateriaal en clubhuis. De 
kascommissie heeft geen onregelmatigheden aangetroffen, zodat de het financieel verslag en de 
begroting voor 2019 goedgekeurd kon worden. We stappen nu over naar een online boekhoud- en 
administratiesysteem, waardoor veel onhandigheden naar verwachting verleden tijd zullen zijn.  
Er is gediscussieerd over een nieuw sleutelsysteem voor het clubhuis, omdat de sloten bij twee 
deuren vervangen moeten worden en het certificaat van de huidige sleutels is verlopen: houden we 
de bestaande sleutels, nemen we nieuwe beveiligde sleutels of gaan we over naar een elektronisch 
toegangssysteem? Er is een werkgroep gevormd die de alternatieven uit gaat werken. 
Hierna hebben de voorzitter, de secretaris en alle commissies (deels via Powerpoint) kort verslag 
gedaan van het afgelopen jaar en van hun plannen voor het lopende jaar. Enkele hoogtepunten zijn 
de plaatsing van de keuken en de zonnepanelen, de groei en vooruitgang bij kanopolo en de 
oprichting van een lustrumcommissie. Voor meer details wordt verwezen naar de bijgevoegde 
Notulen. Het bestuur is zonder veranderingen opnieuw geïnstalleerd. Wel heeft Marjoke aangegeven 
komend half jaar wel mee te willen draaien om zich later mogelijk kandidaat te stellen. Paul heeft 
gemeld dat dit zijn laatste jaar wordt als secretaris.  
Tenslotte is besloten het Reglement Clubmateriaal dat bij de vorige ALV is goedgekeurd niet verder 
aan te passen, en is een nieuw Huishoudelijk Reglement aangenomen: zie het stukje hieronder. 
 

Nieuw Huishoudelijk Reglement & Afspraken met Recreatieschap 
Sinds de laatste ALV hebben we een nieuw Huishoudelijk Reglement. Aanpassingen waren nodig om 
het reglement beter aan te laten sluiten bij de huidige omstandigheden. Zo spelen we in op de 
wachtlijst voor de stalling door voorlopig het resterende stallingsgeld terug te betalen als iemand 
besluit om zijn kano halverwege het jaar uit de stalling te verwijderen. Ook is duidelijker onderscheid 
gemaakt tussen jeugd en juniorleden en is in het reglement rekening gehouden met de afspraken die 
we hebben gemaakt met Lake Diving en het Recreatieschap. Met het Recreatieschap hebben we 
afspraken gemaakt over de manier waarop we als UKC gebruik mogen maken van het terrein. Deze 
zijn vastgelegd in een zogenaamde Gebruiksovereenkomst.. Omdat het belangrijk is dat iedereen op 
de hoogte is van deze afspraken en zich hier ook aan houdt hebben we naast het Huishoudelijk 
Reglement een samenvatting gemaakt van de gebruiksovereenkomst tussen UKC en het 
Recreatieschap. Deze samenvatting en het nieuwe Huishoudelijk Reglement sturen we mee met deze 
nieuwsbrief. De volledige gebruiksovereenkomst is op aanvraag beschikbaar. 
 

Start vaarseizoen, ook voor de jeugd 
Zondag 7 april heeft de nieuwe toercommissie het startsein gegeven voor een nieuw seizoen vol 
toertochten in allerlei soorten en maten. Die dag is er op diverse plekken op de Kromme Rijn gestart 
om uiteindelijk (na uiteenlopende afstanden gevaren te hebben) gezamenlijk aan te komen bij ons 
clubhuis en daar onder het genot van een pizza op het nieuwe seizoen te klinken.  
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Dezelfde dag is ook de jeugd weer voor het eerst het water op gegaan. De jeugdcommissie heeft 
voor dit seizoen weer een zeer afwisselend programma bedacht. Bijna elke zondag (behalve met de 
zomervakantie) gaat de jeugd om 10:30 het water op. Kinderen die nog niet kunnen kajakken, maar 
het wel willen leren of uitproberen, kunnen meedoen met de zes Jeugd-Introlessen welke beginnen 
op 10 mei. Info en opgave uiteraard bij Oscar (jeugd@utrechtsekanoclub.nl). Ook als je het leuk vindt 
om te helpen met de jeugdlessen kan je bij Oscar terecht. 
 

Holland Cup slalomwedstrijd 
Zondag 14 april bijt de UKC weer het spits af met het organiseren van een Holland Cup kanoslalom-
wedstrijd. De zaterdag ervoor worden omkleed-tenten op het naaktrecreatieterrein naast de 
slalombaan opgezet. Ook worden er langs de baan observatie-platforms voor de jury opgebouwd en 
wordt de tijdwaarnemingsapparatuur geplaatst. De wedstrijd begint zondag om 11:30. Daarvóór is er 
gelegenheid om op de baan te trainen. Voor de catering overdag zijn nog vrijwilligers nodig. 
Daarnaast is het natuurlijk leuk als zoveel mogelijk leden langskomen om de slalommers aan te 
moedigen! 
 

Kanotrektocht op de Lahn 
Met Pasen (19-22 april) wordt er een vierdaagse kano-kampeer-trektocht georganiseerd op de Lahn 
in Hessen, Duitsland. Dit is een landschappelijke mooie rivier, zonder beroepsvaart en met 
verschillende aantrekkelijke kleine stadjes en burchten langs de oever. Het middendeel, tussen 
Giessen en Limburg an der Lahn, heeft een aantal zelf bedienbare sluizen en – een unicum in Europa 
– een kanotunnel bij Weilburg. De dagelijkse afstand is 20-25 km (vlakwater), zodat er voldoende tijd 
overblijft ook de stadjes te bekijken. Info en opgave bij Margot. 
 

Open-kano cursus 

Na de zwembad-cursus eskimoteren is de cursus open-kano-varen de eerste van een reeks kano-
cursussen op buitenwater dit jaar. De cursus is o.a. voor mensen die de basistechnieken voor het 
(solo) varen in een open (of Canadese) kano willen leren. Maar ook voor de gevorderde vaarder die 
zijn techniek wil verbeteren. De cursus bestaan uit 4 (woensdag)avonden en start 8 mei. Info en 
opgeven bij Logan of Jan Tjalling (openkano@utrechtsekanoclub.nl).  
 

Hoe kan je een kano reserveren? 
Als je zeker wil weten dat je bij een komende clubactiviteit je favoriete clubkano kan gebruiken, kan 
je deze reserveren. De nieuwe manier daarvoor is nu beschreven in het Reglement Clubmateriaal. 
Hiervoor zijn een aantal bordjes gemaakt die aan de meterkast hangen. Zo’n bordje kan je (ca. een 
week van te voren) met een koord aan de punt van de betreffende boot hangen. Op dit bordje moet 
je met stift alleen nog je naam en de datum vermelden. We zijn benieuwd hoe dit systeem bevalt. 
Dus deel je ervaring met ons! 
  

UKC MAAND-AGENDA 

. Van Tot Activiteit Organisatie Info 

zo 7-apr 
 

Opening Toerseizoen Eefje vdB  

zo 7-apr 
 

Start Jeugdprogramma Oscar 
 wo 10-apr 

 
Start Introductiecursus Irene 

 zo 14-apr 
 

(Open kano)tocht Linielanding-Schalkwijk (15 km) Logan & Jan Tjalling 
 zo 14-apr 

 
Holland Cup slalomwedstrijd op UKC Andre L. 

 vr 19-apr 22-apr Kanokampeer-trektocht op de Lahn (DE) Margot 
 za 20-apr 22-apr Polotoernooi: Helmond International Tournament 

  za 27-apr 5-mei Voorjaars-wildwater(III)week Lofer (AU) Margot 
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zo 28-apr 
 

toertocht  (ca. 20 km) Ad 
 zo 5-mei 

 
Bollentocht Haarlem e.o. (25 km) Tjerk 

 di 7-mei 
 

Workshop: Kanokamperen, hoe doe je dat? toercommissie 
 wo 8-mei 

 
Start open-kano-cursus Logan & Jan Tjalling 

 

 
12-mei 

 
1e Jeugd-introles Oscar 

 

 
12-mei 

 
toertocht Nieuwkoopse Plassen (15-20 km) Corrie 

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

  
19:00 Woensdag: Join-de-Club avond 

      10:30 Zondag jeugdactiviteiten     

zo 16-jun 
 

UKC Clubdag bestuur 
 zo  22-sep   UKC Kanopolotoernooi kanopolocommissie 
 

  

 

 

 
 


