Overzicht activiteiten MVSV in 2014
2014 Was voor MVSV het eerste volledige jaar dat we van ons nieuwe clubhuis en vaarwater konden
genieten. Als club hebben we een goed jaar achter de rug met een aantal mooie evenementen.
Helaas moesten we ook afscheid nemen van onze bevlogen en zeer
gewaardeerde voorzitter Anton van den Berg. We zagen al langer aankomen
dat hij de strijd tegen zijn ziekte niet kon winnen. Tot op het laatst was hij
begaan met het reilen en zeilen bij MVSV.
Anton, dank voor alles wat je voor onze club hebt gedaan !
15 januari 2014
Jaarvergadering MVSV in de vergaderruimte van Scouting Steenbergen. Zie
agenda en “Notulen jaarvergadering 2014, ver.jaar 2013.docx”. Belangrijkste
punt was de wijziging in de bestuurssamenstelling.
Na afloop was er de jaarlijkse nieuwjaarsborrel.
Bestuursvergaderingen:
 23 januari 2014
 26 november 2014
9 april 2014
“Varen op de markt”, georganiseerd door RPS (Retail Platform Steenbergen). Eind 2013 kreeg MVSV
de vraag of wij iets konden doen in het winkelcentrum van Steenbergen, waarmee (winkel) publiek
wordt aangetrokken. Laat dat nou onze specialiteit zijn !
Voor zo’n evenement, waarbij de vaarbak een belangrijk attribuut is, wordt met de organisator
afgesproken dat zij voor het vullen zorgen (met schoon water !). Dat bleek bij nader inzien tegen te
vallen, omdat de lokale brandweer te elfder ure geen medewerking wenste te verlenen. Als
noodmaatregel werd door een agrarische
ondernemer uit de buurt water gebracht,
opgepompt uit de Boomvaart en m.b.v. een
giertank naar de markt gebracht. Het resultaat leek
veel op de gele rivier in China, maar nu op de
markt in Steenbergen ! Dankzij het prachtige weer
en veel publiek werd het echter een gezellige en
zeer geslaagde dag.

Overzicht activiteiten MVSV in 2014.docx
Blz. 1 van 6

25 mei 2014
Open dag MVSV. Ook dit jaar werd de open dag druk
bezocht. Het weer werkte behoorlijk mee, niet alleen een
lekker zonnetje, maar ook uitstekend zeilweer. Naar
schatting zo’n 200 mensen kwamen die dag een kijkje
nemen bij ons clubhuis op het scoutingterrein.

29 mei 2014
Werkschependag bij MBV Hoogvliet. Helaas waren er maar enkele leden die hebben deelgenomen.
Bovendien was het slecht weer. Gelukkig waren er zoals elk jaar weer heel veel prachtige
werkschepen te zien, met spectaculaire demonstraties.
14 juni 2014
Braderie te Dinteloord. Op uitnodiging van de
Winkeliersvereniging Dinteloord nam MVSV deel aan
deze gezellige braderie. Het weer werkte weer
uitstekend mee. Veel en enthousiast publiek.
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15 juni 2014
Stichting De Heen 400 Jaar organiseerde op zondag 15
juni een Boerenmarkt, waarvoor zij ons hebben
uitgenodigd. Een mooie plek op de kop van de (oude)
jachthaven. Er ligt daar een mooie steiger, laag bij het
water, waardoor het gemakkelijk is de schepen te water
te laten.
Wederom mazzel met het weer en heel veel
belangstellend publiek. Bovendien waren de stands,
tentoonstellingen, muziek en de organisatie helemaal
top !

9 augustus 2014
Eigenlijk een traditie: MVSV neemt deel aan de
jaarlijkse braderie te St. Annaland, georganiseerd
door Ondernemersvereniging Activa. Ook dit keer
weer met vaarbak. Gezellig evenement, waaraan 8
van onze leden en 1 jeugdlid deelnamen. Goed
georganiseerd en goed verzorgd (ook door de buren
Jan & Janneke !). Prachtig weer en veel publiek.
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30 augustus 2014
De jaarlijkse barbecue voor alle leden met hun partners. Ook dit jaar troffen we het met het weer,
ondanks dat bij de opbouw ’s morgens de partytent besloot een eindje te gaan vliegen. ’s Middags
klaarde het flink op. Heerlijke gerechten op de barbecue, muzikale omlijsten van Hans en DJ Willem,
zorgden voor een stikgezellige dag.
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31 augustus 2014
Vandaag hebben we voor het eerst deelgenomen aan een zgn.
Tuinfair bij kwekerij “De Gaerde” te Wouwse Plantage. Echt een
prachtige plek, levende muziek (2 jazzbands !) en een hele gastvrije
organisatie. ‘s Morgens slecht weer, met felle regenbuien, maar eind
van ochtend klaarde het op, met ‘s middags prachtig zonnig weer en
veel publiek. Al met al een hele fijne dag, en lekker gevaren…

21 september 2014
Zo rond eind september, begin oktober valt -afhankelijk van het weer- zo’n beetje de laatste vaardag.
Zondag 21 september 2014 was een prachtige vaardag. Zowel qua weer als qua deelnemers was het
weer een geslaagde dag. Vandaag was ook de laatste dag van
de herdenking van “Market Garden”, de slag om Arnhem in
1944. Een afgedwaalde (?) Dakota DC 3 kwam daarom ook
nog even overvliegen…
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De clubbijeenkomsten hebben we in overleg vanaf 1 november verzet naar de zondag van 11:00
– 14:00. De woensdagavond wordt met name in de “donkere maanden” niet druk bezocht.
Al met al hebben we een mooi jaar achter de rug, met helaas ook het afscheid van onze
gewaardeerde voorzitter.
Op de jaarvergadering in januari 2015 gaan we met alle leden bespreken wat we het komend jaar met
de club gaan ondernemen, wat we het prettigst vinden, qua varen, bijeenkomen, etc. en hoe we het
allemaal het beste kunnen organiseren.
Tot zover dit verslag van de activiteiten van MVSV in 2014.
Harry Prins
Secretaris / penningmeester MVSV.
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