75 JAAR
WATERSPORTVERENIGING

DE WATERVOGELS
p zaterdag 25 mei 2019 werd in Loosdrecht een feestelijke receptie gehouden
ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de Watervogels.
De zeer geanimeerde receptie werd bezocht door zo'n 250 mensen, leden met partners, relaties
van de vereniging en Burgemeester Freek Ossel van Wijdemeren.
De burgemeester kreeg een rondleiding over de haven en werd geïnformeerd over de stand
van zaken van de nieuwbouwplannen voor het clubhuis en loods op de nieuwe centraal in
de haven gelegen plek.
De geschiedenis van de Watervogels werd voorafgaand aan dit jubileum vastgelegd in een
speciale uitgave van "Het Spuigat", een indrukwekkende uitgave om lang te bewaren en te
raadplegen. Hulde aan de redactie van het Spuigat !
De leden van de donderdagploeg hadden hun best gedaan de haven en terreinen er spik en
span uit te laten zien, er was een grote tent gebouwd over het terras van het clubhuis. De zon
scheen, de feestvreugde was compleet.
De vereniging hoopt binnen niet al te lange tijd bouwvergunning voor het nieuwe clubhuis te
krijgen, maar allereerst zal het bestemmingsplan aan de plannen moeten worden aangepast. Er
wordt van bestuur en leden van WSV De Watervogels nog wel geduld gevergd.
Tijdens de receptie werd namens het VNM een jubileumschildje overhandigd, het zal een goede
plek in het clubhuis krijgen. Ook een vertegenwoordiger van het Watersportverbond was aanwezig
en overhandigde een schildje.
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Toespraak van Jan de Wit, erebestuurslid VNM
Geachte aanwezigen,
Burgemeester (de heer Ossel), Voorzitter, bestuur, leden en begunstigers van de Watervogels en
andere belangstellenden.
Het is voor mij een eer - als erebestuurslid van het Verbond Nederlandse Motorbootsport - het
VNM op deze feestelijke dag te mogen vertegenwoordigen.
Onder de inmiddels 106 in het VNM participerende watersportverenigingen nemen enkele
verenigingen een prominente plaats in. Verenigingen die tussen 75 en 100 jaar geleden zijn
gestart en niet een oude indruk maken, maar springlevend zijn.
Zo'n Watersportvereniging is de Watervogels, participant van het VNM sinds januari 2010.
Namens het VNM feliciteer ik u allen met dit jubileum, de Watervogels zijn 75 jaar jong.
Indrukwekkend zijn de prestaties uit het verleden, zoals het kopen van deze haven, aanleg en
het vergroten van de haven, het laten installeren van een botenkraan, waar velen jaloers op zijn,
het ontwikkelen en uitvoeren van een groenplan, en meer recent:
op een de Watervogels passende manier. En zeer recent de productie van de prachtige
jubileumuitgave van het Spuigat, Procifiat !
Een vereniging die leeft, samen aanpakt en daarmee het varen mogelijk en bereikbaar houdt
voor de vele leden.
De nieuwe uitdaging staat voor de deur: een nieuw clubhuis en loods met toebehoren. De
Watervogels zijn niet bang om te investeren in de toekomst.
Het Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM) is er voor de belangenbehartiging van alle
verenigingen die zich aansluiten en een netwerk vormen voor uitwisseling van kennis en ervaringen, waarvan alle leden kunnen profiteren. Op de website van de watervogels vindt u steeds de
Nieuwsbrieven van het VNM met vele wetenswaardigheden, ik hoop dat u die leest!
In de loop van het jaar zal een delegatie van het huidige VNM bestuur graag de haven een keer
bezoeken.
Namens het VNM wens ik de Watervogels een goede toekomst en bied u graag dit schildje aan
ter herinnering aan deze mooie dag, ik hoop dat het een plaatsje in het clubhuis mag vinden.
Jan de Wit,
namens het VNM, 27 mei 2019
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