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Beste wensen voor 2016! 
Het bestuur wenst u voor 2016 een goede gezondheid, voorspoed en een jaar met 
veel goed zeilweer!  

 

Primeur! De eerst digitale TVK Nieuwsbrief - Januari 2016 
We zochten binnen het Bestuur al langere tijd naar een manier om actuele 
onderwerpen op een regelmatige basis met de leden te communiceren. En vaker dan 
we nu doen via het clubblad dat we slechts twee maal per jaar uitgeven.  

Deze wens leeft ook bij u, gezien de opmerkingen tijdens de recente ALV in Kampen. 
Het bestuur heeft daarom besloten om per ingang van januari 2016 de digitale 
nieuwsbrief te introduceren.  

Afhankelijk van de behoefte en noodzaak zullen we iedere één of twee maanden u 
een nieuwsbrief per mail verzenden. De introductie van de nieuwsbrief geeft ons ook 
de mogelijkheid na te denken over de toekomstige opzet van het clubblad. 

Laat ons weten wat u ervan vindt en heeft u suggesties voor de redactie, mail naar 
secretaris@trintella.org 

Trintella servies weer verkrijgbaar 

De wensen van de Trintella eigenaren gingen ver. Anne Wever wist daar altijd 
uitstekend op in te spelen. De servieskasten aan boord werden volgens de wensen 
van de klant ingetimmerd. Om te voorkomen dat er op ieder jacht een servieskast 
van weer andere afmetingen gemaakt moest worden, bedacht Anne Wever om 
standaard een Trintella servies mee te leveren. Menig Trintella jacht vaart nog rond 
met het originele servies. Door intensief gebruik aan boord sneuvelt er wel eens wat. 
TVK heeft met Maastricht Porselein een afspraak kunnen maken over de 
mogelijkheid om dit bekende Trintella servies bij te bestellen. We zijn doende om – 
samen met Peggy en Theo van Erp, die zich hier al eerder mee hebben 
beziggehouden - de leveringsvoorwaarden op te zetten. We laten in één van onze 
volgende nieuwsbrieven weten wanneer en hoe dit te bestellen is.  

Evenementenkalender 2016 – Reserveer in uw agenda ! 
TVK evenementen:  

• Voorjaarsbijeenkomst van 5 t/m 7 mei in Port Zélande aan het Grevelingenmeer.  



• Najaarsreünie en ALV op 19 november in Antwerpen. 

Beurzen/Tentoonstellingen: 

• BOOT Düsseldorf -  23 tot 31 januari 
• BOOT Holland Leeuwarden – 12 tot17 februari  
• Belgian Boat Show Gent – 13 tot 21 februari 
• BOATFit Bremen – 26 tot 28 februari  
• HISWA Amsterdam – 16 tot 20 maart 
• Meer? Zie ook www.watersportevenementenkalender.nl 

Team behoud  
Eén van de hoofdtaken komende jaren is om de Trintella’s ‘in kaart‘ te brengen. 
Hiervoor wordt het zogenaamde BN (Bouwnummer) document gebruikt. Hierin 
proberen we zo compleet mogelijk de belangrijkste informatie vast te leggen over de 
geschiedenis van de boot, huidige staat van onderhoud en onderhoudshistorie. 
Tijdens de ALV in Kampen hebben veel leden gehoor gegeven aan de op[roep van 
bestuurslid Behoud Willem de Graaf  dit document in te vullen. Met 38 ingevulde 
formulieren is weer een flinke stap gezet in dit project. 

Er is werk aan de TVK winkel 
Uit de verkopen en de enthousiaste reacties op de evenementen blijkt dat het 
Winkeltje in een duidelijke behoefte voorziet. Daarom gaat Yvonne Slikkerveer 
samen met Peter van der Waa het nog wat serieuzer aanpakken: werken aan 
regelmatige uitbreiding en vernieuwing van het assortiment en dat vastleggen in een 
heuse catalogus, die op de website achter de knop komt. Voor een vlotte afhandeling 
van de verzending e.d. onderzoeken ze of we gebruik gaan maken van een 
verzendhuis.  

Uw suggesties voor leuke artikelen die we op kunnen nemen blijven welkom via 
TVKwinkel@trintella.org. Wordt vervolgd.  	


