
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste SOS-leden, 
 
Verslag filmavond 16-2-2019 
Op zaterdagmiddag togen Sabina, Monique, Joop, Chantal en 
Janneke naar Lisserbroek, alwaar de gastheer Onno en 
gastvrouw Marie José ons verwelkomden met een borrel. 
Daarna konden wij aan tafel voor een heerlijk Chili con carne. 
Na deze dis schakeerden wij ons rondom de open haard en 
voor de televisie. Onno toonde ons diverse SOS filmpjes van 
vroeger. Wij zagen wij er toen nog jong uit!! 
Helaas konden de door Onno beoogde zeilfilms niet worden gedownload en werd er 
een film op Netflix bekeken, waar de Noren tegen een tsunami in de fjorden vochten. 
 

16-23 maart SOS skitrip naar Avoriaz. Rock the Pistes.  
Onno, Dewdath, Monique en Nicoline gaan er heen. Het verslag 
volgt 
            
 

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Datum: Zaterdag 20 april 
Tijd:      16:00-18:00 uur 
Waar:    Jachthaven Marina Volendam 
 
Agenda:  
1. Opening 
2. Verslag van de secretaris 
3. Financiële stukken 
4. Verslag evenementen 2018 
5. Bestuursverkiezingen 
6. Activiteiten programma 2019 
7. Website 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 
 
 
20-22 april Algemene Ledenvergadering en Paastocht 
Vanuit de diverse opstaphavens wordt er koers gezet naar de Marina Volendam, 
alwaar iedereen verwacht wordt voor de Algemene Ledenvergadering. 
Deze zal plaatsvinden om 16:00 uur in de lounge achter het havenkantoor. 
De leden, die niet meevaren, kunnen met de auto of openbaar vervoer komen. 
Daarna kunnen wij met z’n allen gaan eten in een van de restaurants op de Marina. 

 

 

10 maart 2019 



 
De zondag vertrekken alle boten naar Muiden, alwaar op 2e 
Paasdag 22 april de vlaggetjesdag plaatsvindt. Tijdens deze 
bijzondere maandag is er tussen 11:00 en 17:00 uur van 
alles te doen en wordt tevens de opening van het 
vaarseizoen feestelijk ingeluid. Aan de kade liggen 
verschillende schepen, die je kunt bezichtigen en op de 
Herengracht is er een Voorjaarsmarkt met zo’n 30 kramen. 
 
Aangezien de website onder constructie is, graag aanmelden via: 
Sos-bestuur@yahoogroups.com 
Graag opgeven:  
- Naam 
- Opstapper of Schipper 
- Schipper graag aangeven ligplaats en hoeveel opstappers er mee kunnen. 
 
* Ook leden die met de auto of OV naar de ALV komen, graag ook dit per mail    
   doorgeven. 
 
 
 
Programma 2019  
 
12 januari  Nieuwjaarsborrel, 16:00 uur, VOC Scheierstoren 
 
16 februari  Filmavond, locatie wordt nog doorgegeven. 

Tijdens deze avond kijken wij een aantal zeilfilms onder het 
genot van een hapje en drankje. 

 
16-23 maart SOS skitrip naar Avoriaz. Rock de Piste. Tijdens deze 

week spelen er bands op de pistes en wordt de après ski 
hierdoor extra spectaculair! 

 
20-22 april Algemene Ledenvergadering op 20 april en aansluitend een 

Paastocht. Locatie wordt nog doorgegeven.  
 
 
30 mei-2 juni Hemelvaart tocht – Rondje Noord-Holland. Naar gelang weer en 

wind wordt er links- of rechtsom gevaren. 
 
7-10 juni Pinksterweekend, zeilen in Zeeland 
 
17-23 juni Oerol 
 
3-4 augustus Actief zeilweekend, sportief evenement met catamaran zeilen 

en/of kiten. 
 
7-8 september Pampus weekend 
 
5-6 oktober Valken zeilen op De Koevoet. Overnachten op De Koevoet in 

Teroele en overdag heerlijk zeilen op de Friese meren 
 
26-27 oktober Bontekoe race. De Bontekoerace is een hardzeilrace 

voor traditionele schepen. ’s-Avonds verzamelen de 
schippers en opstappers zich in de Verenigingshaven te 



Hoorn en speelt er een band. Wij varen dan naar Hoorn en 
sluiten ons aan bij de deelnemers en feesten mee. 

 
28 december-1 januari Oud- en Nieuwjaar vieren op Terschelling. Zijn er liefhebbers, 

die er heen willen varen met hun eigen boot en opstappers 
meenemen? Indien niet, zijn er dan opstappers, die gezamenlijk 
een Tjalk willen huren? 

 
Ook leden, die iets willen ondernemen, zoals een Valk of schip ergens huren, een 
flottielje willen boeken, meld dit dan aan het bestuur, dan zet zij dit in de MIEB. 
 
Misschien een idee om in Kroatie een flottielje te boeken, mits er belangstelling is? 
 
Vacature bestuursfunctie 
Websitebeheerder: Frans en Diederik gaan samen de website opnieuw opzetten. 
Activiteitenorganisator, tezamen met overige bestuursleden het organiseren van 
de activiteiten. 
 
26-29 april - Koningsevenement Zeilen in Zeeland  
10-13 mei - Hemelvaart rondje IJsselmeer  
19-21 mei - Pinkster Rondje NoordHolland  
23/24 Juni - Oerol Terschelling  
25 Augustus - Catamaran zeilen Muiderzand  
22 September - B v Q weekend (datum onder voorbehoud)  
13/14Oktober - seizoens afsluiting Valk zeilen Friesland (datum onder voorbehoud)  
Het hele jaar kan op afspraak Valk worden gezeild op de Kaag. 


