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Beste Trintella Vriend(in)
In deze laatste Nieuwsbrief van 2019 praten we je weer helemaal bij.
Speciale aandacht voor een mooi verhaal over onze Najaarsreünie van
Rob van Liemt en Wilma Schoorl. Een Najaarsreünie waar we te gast
waren bij Rijkswaterstaat, de Verkeerspost Dordrecht.
 

In een tijd vol van verhalen over privacy is het goed te realiseren dat we



op het water voor ons eigen bestwil goed in de gaten worden gehouden.
Niet voor niets liet men ons zien dat een moment van onoplettendheid
grote gevolgen kan hebben. 
Jullie redactie gaat nu genieten van het kerstreces en we melden ons
weer in het voorjaar. 
 
Prettige feestdagen.
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Verslag van de Najaarsreunie op zaterdag 16 november in
Dordrecht
De organisatoren Frans en Yvonne van de Najaarsreünie hadden eer van
hun inspanningen. Het was weer een groot feest met voor elk wat wils.
Namens alle aanwezigen: hartelijk bedankt!
 



Traditiegetrouw laten we enkele deelnemers aan het woord over de dag.
Dit keer zijn dat Rob van Liemt en Wilma Schoorl, nieuw bij de TVK. Ze
willen hun ervaringen die dag graag met jullie delen.
Rob en Wilma: Veel leden kwamen al op de vrijdagavond naar Dordrecht
toe om in een fijne omgeving de najaarsreunie te starten, helaas waren wij
niet in de gelegenheid. De leden die wel naar Restaurant & grand café
Willaerts zijn geweest kwamen met enthousiaste verhalen over de mooie
locatie, het heerlijke diner en de gezelligheid met elkaar.

Bestuurswisseling
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in Papendrecht heeft Peter van
der Waa na twee termijnen van 3 jaar afscheid genomen als secretaris
van de TVK. De ALV heeft vervolgens Siem Poot als nieuwe secretaris
benoemd.

Lees verder

https://trintella.org/evenementen


De nieuwe secretaris: Siem Poot

Siem kennen we niet alleen als touw bezoeker van bijeenkomsten en een
fervente zeiler, maar heeft samen met zijn echtgenote Carla jarenlang het
toenmalige Clubblad verzorgd. Het bestuur is verheugd met deze
benoeming en verwelkomen Siem van harte welkom.

Nieuwe ereleden in het zonnetje gezet
Ter gelegenheid van het afscheid van Peter van der Waa als secretaris
van de vereniging heeft de Algemene Ledenvergadering in Papendrecht
Peter èn Loet Geldhoff benoemd tot Erelid als blijk van erkenning voor
hun passie, toewijding en inzet voor de vereniging en is hen het
bijbehorende certificaat overhandigd. 
 



Van links naar Rechts, Peter en Liedeweijde van der Waa, beschermvrouwe Riekie Wever, Helms

van der Vegte, Loet en Tineke Geldhoff

Onder de bezielende leiding van Loet en Peter is de vereniging geworden
tot wat ze nu is: springlevend, weer groeiend en vol met nieuwe
initiatieven. Het oorspronkelijke doel van de vereniging is daarbij niet uit
het oog verloren. Ook vanaf deze plaats: hartelijk bedankt voor jullie inzet
en dat jullie nog veel jaren actief mogen blijven in onze vriendenkring.
 

 

Het Groot TVK-Kwartetspel
Naast het certificaat werden onze nieuwe Ereleden ook verrast met
het Het Groot TVK-kwartetspel. Daarmee hebben ze nog eens een
goede reden om herinneringen op te halen of om over de TVK te kunnen
vertellen, met hun kleinkinderen bijvoorbeeld.



 

Goed nieuws: het Groot TVK-kwartetspel, met afbeeldingen uit het archief
van de TVK, is ook beschikbaar voor gewone leden! En het leuke is dat
een foto van je eigen schip op de achterkant van de kaarten wordt
afgedrukt. Ieder kwartetspel is dus anders. Te bestellen in de TVK-shop.

Contributie
De Algemene Ledenvergadering is akkoord gegaan met de voorgestelde
contributieverhoging van €30 naar €35 ingaande het huidige
verenigingsjaar.

Alhoewel de TVK beschikt over een ruime reserve is het bestuur van
mening dat een verhoging van de contributie met ingang van het lopende
boekjaar tot 35 euro per jaar noodzakelijk is. De laatste verhoging vond
plaats in 2013.

Het bestuur verwacht in de komende jaren voor hogere uitgaven komen te
staan inzake met name de automatisering en de opslag ‘in de cloud’ van
het archief. Daarnaast verwachten we een terugval in de
advertentieopbrengsten van het magazine. De derde reden voor de

https://trintella.org/vereniging/shop


contributieverhoging zijn de kosten voor vertaalwerk.

Om zo veel mogelijk Trintella eigenaren te voorzien van informatie streven
we naar een volledig tweetalige website in het Nederlands en Engels. Er
is achterstallig onderhoud en door het toenemende aantal publicaties,
zoals de technische informatiebladen, zijn hogere kosten voor vertaalwerk
naar het Engels onvermijdelijk. Omdat het bereik van de Duitse deel van
website te gering is wordt dat deel afgebouwd.

De voorjaarsbijeenkomst komt weer in zicht
De voorjaarsbijeenkomst wordt volgend jaar gehouden van 21-23 mei.
Fons en Diana Nederhof vinden het een eer jullie gastheer en -vrouw te
zijn en zijn al druk bezig er een mooi weekend van te maken. Zoals het er
nu uitziet verzamelen we in Willemstad op Hemelvaartsdag, varen we van
Willemstad naar Stellendam op vrijdag, met natuurlijk weer (ijs en regen
dienende) een mooi uitgezette wedstrijd door Frans Slikkerveer. Op
zaterdag wordt een keuzeprogramma aangeboden waar Fons en Diana al
veel ideeën voor hebben, maar die ze nog even voor zich houden. We
houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen via de volgende edities
van deze nieuwsbrief, maar dat het weer een mooi evenement wordt staat
vast.

De organisatoren van de Najaarsreünie 2020 zijn bekend, de
plaats ook
Op onze oproep tijdens de ALV om zich te melden voor de organisatie van
de volgende Najaarsreünie in het noorden reageerden Rob van Liemt en
Wilma Schoorl. Ze stelden voor de organisatie op zich te nemen en met
Deventer als plaats van handeling. Een Hanzestad met een mooi
centrum, koekstad, boekenstad en gelegen aan de IJssel. Daar zijn we

erg blij mee. Dus noteer alvast: de 52ste Najaarsreünie wordt op zaterdag
21 november 2020 gehouden in Deventer.



Evenementenkalender 2020
1 februari 2020: TVK-Workshop middenkuipers in Den Bosch
21-23 mei 2020: TVK-Voorjaarsbijeenkomst in Willemstad en Stellendam
12-16 augustus 2020: Sail Amsterdam
21 november 2020: TVK-Najaarsreünie in Deventer
Voor overige nautische evenementen zie Nauticlink of Hiswa.

Welkom aan boord nieuwe leden 
Ook gedurende de laatste maanden hebben we weer enkele nieuwe
leden mogen begroeten:

 

 

Ross Clark (UK) met een Trintella I genaamd Elvira 2
Marc van Gerven (België) met een Trintella IIIa genaamd The Jules
Hans Brijns (Nederland) met een Trintella V genaamd La Primavera
Hans Dillmann (Thailand) met een Trintella 49A genaamd Zwaantje
Peter den Dunnen (Nederland) met een Trintella Ia genaamd IRIS

TVK-shop
De catalogus van onze shop op is recent aangepast en is nu weer up to
date.
 
We streven om praktische redenen naar een minder volumineus shop-

http://www.watersportevenementenkalender.nl/
http://www.welkomophetwater.nl/watersportagenda
https://trintella.org/vereniging/shop


assortiment waarbij de kans op winkeldochters zoveel mogelijk wordt
vermeden. Dat heeft ons doen besluiten de kledinglijn af te bouwen. Je
vindt kleding daarom niet terug in onze webshop. De voorraad zal tijdens
de bijeenkomsten nog te koop zijn. Als alternatief is er nu een badge die
je op kleding kunt strijken. Het grote voordeel is dat iedereen kleding naar
eigen inzicht kan voorzien van het TVK-logo. 
 

 
De badges  zijn te koop in een set van 4 stuks voor de prijs van €10,00
inclusief verzendkosten. Daarnaast zijn er enkele aanvullingen op het
assortiment, elders in deze nieuwsbrief meer hierover.
 

Gevraagd: enthousiaste bestuur- en commissieleden
Voor de continuïteit van de vereniging is het belangrijk dat kandidaat-
bestuursleden een periode "meelopen". Vandaar nu al onze oproep voor
een  penningmeester en een bestuurslid Behoud en Techniek. 
 
Penningmeester
Want onze penningmeester Peter Rotte is voornemens tijdens de ALV van
2020 af te treden, na twee termijnen van 3 jaar.

Bestuurslid Behoud
Ook Willem de Graaf treedt in 2020 af na gedurende twee termijnen van 3
jaar de vereniging als bestuurslid Behoud te hebben gediend. Graag
komen we in contact met potentiële opvolgers. 
 



Dus wanneer je een bijdrage wil leveren aan de TVK, en wie wil dat nou
niet, meld je aan bij één van de bestuursleden. Lijkt het je wel wat, maar
wil je eerst meer informatie, ook dan zijn de bestuursleden beschikbaar.

Workshop centercockpits
Onder leiding van ons bestuurslid Behoud Willem de Graaf en Serie
Coördinator Ron de Wit organiseert de TVK een workshop voor eigenaren
van centercockpits, de Trintella’s III(a), IV (41) en V. Deze bijeenkomst
vindt plaats op 1 februari 2020 van 13.00 – 16.00 in het clubhuis van WSV
Viking in Den Bosch, Ertveldweg 7.
 

 
We bespreken dan onderwerpen op het gebied van onderhoud, reparaties
en verbeteringen zoals die op een aantal van onze schepen zijn
uitgevoerd. Vanzelfsprekend is er ruimte voor inbreng van onderwerpen
door de deelnemers. Voor deelname aan de workshop en opgave van
eventuele onderwerpen mail w.degraaf@trintella.org. De bijdrage is €10
ter dekking van de kosten en zijn ter plekke af te rekenen. Voor meer
informatie lees hier verder op de website.

http://w.degraaf@trintella.org/


Nog even over onze zeiltekens
 

Ons Technisch Informatiebulletin 01 - Toepassing en levering van Trintella
zeilteken en merk- en type stickers geeft een richtlijn over de toepassing
en levering van het Trintella zeilteken in het grootzeil en merk- en type
stickers voor plaatsing op de romp of doghouse (bij A en C serie). 
Om je zeilmaker te voorzien van de juiste vorm en verhoudingen van het
zeilteken hebben we zogenaamde vectorbestanden laten maken van
praktisch alle zeiltekens. Deze bestanden kun je in het vervolg aanvragen
via de webshop. Geef het type schip op en je ontvangt de schaalbare pdf
retour. Aan deze service zijn geen kosten verbonden.
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Hier vindt u de bestuurs- en commissieleden van de Trintella
Vriendenkring

http://trintella.us12.list-manage2.com/vcard?u=f66976227c23d9a3e357bdc9e&id=7b20b823ab
https://www.trintella.org/vereniging/het-bestuur
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