Verslag VNM 26 maart 2022
Op 26 maart zijn Mark de Haas, en ik naar de vergadering van de VNM geweest, te
Leerdam,
Opening om 10:00 behandelde stukken. VNM = viert het 15 jarig bestaan met koﬃe en
gebak.
1 e wisseling van bestuursfunctie’s intern,
2 e uitbreiding van aangesloten verenigingen,
3 e verduurzaming van bestaande havens ( verenigingen ) Achter’t veer Geldermalsen.
4 e diverse stremmingen in het vaarseizoen ( dit te zien door in te loggen bij het VNM, en
dan onder het kopje nieuwsbrieven. )
https://www.vnmmotorbootsport.nl/nieuws/videooboodschap-maart-2022
5 e uitleg over bestuursfunctie Wet en regelgeving.
6 e Artikelen over het varen door en om Amsterdam op deze link https://
www.vnmmotorbootsport.nl/mailing/bkabpf/hz2gvanx . Dit omdat er een vingnet
Verplicht wordt voor doorvaart, en deze op internet te aanvaarden is.
Ankerhaven project uitleg en presentatie bij het VNM, voor uitbreiding havens.
7 e Uitleg, en uitbreiding van het Ankerhavens project door de vereniging VVW.be
Wie kan ervan genieten?
Alle leden met een VVW-lidkaart waarvan de thuishaven participeert aan het project en de
VVW-Toervaart leden, mits zij aan volgende voorwaarden voldoen:
• Varen met een VVW-wimpel in de mast.
• Overnachten in een ankerhaven.
• VVW-lidkaart tonen met de naam van de eigenaar en de naam van de boot.
• Nog geen lid? Hoe kan je van deze voordelen genieten?
• • Word lid bij een van onze participerendeVVW-clubs en deze dienst wordt u gratis
aangeboden.
• • Word “VVW-Toervaartlid”. Dit kan online via www.vvw-toervaren.be
• • Het VVW-Toervaren lidmaatschap kost €100,VVW-wimpel inbegrepen.
• Na het eten was er nog een presentatie, maar door de spreker vielen Mark en Ik in slaap
• En zijn om 13:30 weer terug naar huis gereden.
Met hartelijke groet, en veel leesplezier, en natuurlijk een fijn vaarseizoen ( het is
interessant om eens op het portaal van de VNM te kijken )
Namens het bestuur van de wsvdenieuwehaven.

