
Nieuwsbrief januari 2023 

Beste leden, 

Na een geslaagde nieuwjaarsborrel waar we weer een mooie aftrap hebben 
gemaakt voor het nieuwe seizoen onderstaand enkele zaken die we met jullie willen 
delen. 

Hoogwater januari 2023 

Om met met dit item beginnen: de havenmanager en havenmeester hebben op tijd 
maatregelen getroffen om schade aan onze eigendommen te voorkomen of zoveel 
mogelijk te beperken. Gelukkig zijn echt hoge waterstanden uitgebleven maar het 
toont toch alweer dat klimaatverandering een feit is en dat we steeds alert moeten 
zijn op hoogwatersituaties die vaker zullen voorkomen. In dat kader vragen wij dan 
ook weer aandacht en medewerking van de leden om ontruiming van het terrein 
sneller mogelijk te maken. Dat betekend geen fietsen of andere obstakels 
permanent vastmaken en afsluitingen die de havenmeester instelt respecteren. 
Helaas moesten we constateren dat er langs en zelfs over de kabel gereden is die 
gespannen was om de dijk af te sluiten. Naast diepe sporen in het gras die het 
machinaal onderhoud zullen bemoeilijken en dus tot hogere kosten kunnen leiden is 
de paal met fundering uit de grond gereden. Betreffende persoon heeft zich niet 
gemeld waardoor de herstelkosten ten laste van de vereniging komen. 

 

Elektra-aanpassingen 

Er is voortvarend gewerkt aan het aanpassen van de elektra-aansluitingen op onze 
steigers. Afgelopen zaterdag zijn alle defecte aardlekautomaten op de A, B en C 
steiger vervangen. Bij nieuwe werkzaamheden wordt de stroom weer voor enkele 
uren afgesloten, dit zal tijdig kenbaar worden gemaakt. 

Huurcontract haven 

Door de gemeente Roermond is de tijdelijke verlenging van het huurcontract  
getekend. Deze verlenging geldt tot 31 oktober 2023. In de komende tijd zitten wij 



weer met de gemeente en met Helenawerf aan tafel over de haveninrichting en de 
verdeling van de beschikbare ligplaatsen. 

AED cursus 

Na onze herhaalde oproep zijn we blij dat er toch nog enkele leden zich hebben 
aangemeld voor de AUD reanimatiecursus. Binnenkort worden de datums voor de 
cursus bekend gemaakt en krijgen de aangemelde leden een uitnodiging hiervoor. 
Wij zijn blij dat we straks weer voldoende levensreddende expertise binnen onze 
vereniging hebben. 

Procedure aanvraag nieuwe leden 

Het blijkt nog steeds enigszins onduidelijk hoe de aanname van nieuwe leden bij 
onze vereniging is geregeld. In een nieuwsbrief vorig jaar hebben wij bijvoorbeeld 
uitgelegd hoe de procedure is bij verkoop van een boot door een lid. We merken 
nogmaals op dat de nieuwe eigenaar niet automatisch lid wordt. Hij of zij zal 
hetzelfde behandeld worden als een potentieel nieuw lid dat via het 
aanvraagformulier de interesse voor een lidmaatschap bij onze vereniging kenbaar 
maakt. Wij zullen in volgende nieuwsbrieven toelichten hoe aanname voor een 
lidmaatschap in de ligplaat advies commissie (LAC) en vervolgens het bestuur wordt 
behandeld.  

NIeuwe website 

In de laatste ALV is aangekondigd dat we gaan werken met een persoonlijke 
omgeving in e-Captain (mijncaptain) en met daaraan gekoppeld een nieuwe website 
omgeving. Het bestuur heeft hard gewerkt aan het ombouwen van de oude website 
naar de nieuwe. Nog niet alles daarvan is gereed, onder andere het gedeelte van de 
kano-afdeling moet nog met de kano-commissie afgestemd worden. Ook het 
ledengedeelte is nog niet toegankelijk. Hiervoor wordt op korte termijn een aparte 
nieuwsbrief verstuurd hoe het inloggen op de nieuwe website in z'n werk gaat en 
volgt kort daarna een e-mail aan iedereen persoonlijk met een nieuwe inlognaam en 
inlogcode waarmee het besloten gedeelte bereikbaar is. Wij nodigen jullie graag uit 
om alvast een kijkje te nemen op de nieuwe website die bereikbaar is 
via www.rwvnautilus.eu . Op het moment dat de inloggegevens voor mijncaptain 
worden verstuurd is de oude website niet meer bereikbaar. 

Kanoafdeling 

Door en voor onze kano-afdeling is een aantal nieuwe regels opgesteld die in het 
bestuur zijn vastgesteld. Dat bestuursbesluit sturen we via een aparte mailing en 
wordt uiteraard opgenomen in het overzicht op onze nieuwe website.  

 



 

Haventerrein 

Omdat het waterstandniveau in onze haven weer normaal is, is de toegangspoort 
voor auto’s weer te gebruiken voor onze leden. De dijk is nog steeds helemaal  
afgesloten voor auto’s vanwege de zachte ondergrond.. 

Voor jullie veiligheid kan de havenmeester bij gladheid het gedeelte op de kade 
onder het restaurant en bij het toegangspoortje aan de trapzijde afzetten, waardoor 
dit gedeelte niet toegankelijk is. Een gedeelte van het parkeerterrein kan om 
dezelfde reden afgezet zijn of worden. 

  

Met vriendelijke groet, 

Bestuur RWV Nautilus  

 
   

 
 


