
 

Lustrumkriebels
Nog maar goed één maand te gaan en het is 2010. Een 
bijzonder jaar voor Het Spaarne we bestaan dan 125 jaar. 
Want Op 18 juli 1885 werd onze vereniging opgericht op 
een plaats die we nu nog kunnen vinden, aan de Grote 
Markt in een van de bovenzalen van cafe-restaurant 
Brinkman”.

We gaan dit lustrum samen met jullie vieren met heel veel 
leuke activiteiten. Wat hebben we voor jullie in petto?
De officiële opening van het 125 jarig lustrum is tijdens de 
openingstocht op 11 april.
Later in het jaar vinden de speciale lustrum activiteiten 
plaats zoals het lustrumweekend op 17, 18 en 19 septem-
ber en een groots spetterend feest op 16 oktober in de 
Philhamonie. 
Zet die data dus alvast in je agenda! 

Maar ook zullen de jaarlijkse activiteiten als de Spaarne 
Lente Race, de Nieuwjaarsborrel en toertochten worden 
voorzien van een lustrumtintje. Extra groot en extra 
feestelijk.
Om te zorgen dat je geen activiteit mist valt volgend 
jaar een aantal keren, samen met de Loods, een speciale 
nieuwsbrief in je brievenbus. Maar ook worden digitale  
middelen als een e-mailing en een speciaal lustrumonder-
deel op de spaarnewebsite, ingezet.
Samen een lustrum vieren is samen zorgen voor de organi-
satie zodat we samen kunnen genieten van de activiteiten.
We rekenen op jullie om er een onvergetelijk jaar van te 
maken!

Karina Schilte, voorzitter Lustrumcommissie &  
Dick van der Laan, voorzitter K.R.& Z.V. Het Spaarne

SPAARNE VOOR WATER
De KR&ZV ‘Het Spaarne’ is al 125 jaar 
verbonden met water. Deze verbondenheid 
komt tot uitdrukking in het thema van het 
lustrum: ‘Spaarne voor water’. Concrete  
activiteit is dat het bestuur op advies van de 
lustrum commissie heeft besloten de aanleg 
van een waterput door Plan Nederland in een 
dorp in Kameroen te financieren.
Net als in veel andere landen in Afrika 
sterven ook in Kameroen veel kinderen als 
gevolg van ingewand stoornissen en diarree. 
Schoon drinkwater kan dit voorkomen. 
Het slaan van waterputten is dus van groot 
belang. Het project van Plan Nederland 
waaraan ‘Het Spaarne’ meewerkt, voorziet 
in de aanleg van in totaal vijf waterputten in 
2010. De bewoners van de dorpen waar de 
waterputten worden aangelegd werken actief 
mee aan het project. Zo zorgen zij voor een 
bijdrage van ongeveer 200 dollar en zorgen 
ze voor het graafwerk. Bovendien leveren zij 

Agenda 2010
januari
 1  nieuwjaarsborrel 16.00 

uur met nieuwsjaarsduik
22 brigde drive
april
11  openingstocht en 

feestelijke start  
125-jarig bestaan

21 midweek bollentocht
25 nationale bollentocht
mei
30 spaarne lenterace
juni
19  nacht van kees
augustus
22 sail amsterdam toer
september
17 nachtwedstrijd
18 botendoop
18 vlootschouw
18  receptie
19   onderlingewedstrijd met 

na afloop BBQ
19 oudleden high tea
oktober
 3 sluitingstocht
16 lustrumfeest

In het lustrumjaar gaan nog 
meer activiteiten plaats vinden 
dan nu opgenomen in de 
kalender. Zodra de nieuwe 
data bekend zijn worden deze 
toegevoegd.

materiaal zoals zand en grond. Het gebruik 
van de put is voor de bewoners niet gratis. 
In het dorp zal een ‘watercomité’ een kleine 
bijdrage van alle families innen voor het 
onderhoud van de pomp.
Een waterput in Kameroen aanleggen kost 
€ 8.400,00. Dat is dan ook het bedrag dat 
‘Het Spaarne’ heeft aangeboden aan Plan 
Nederland. In de clubzaal wordt begin 2010 
een ‘teller’ geplaatst waarop de stand van 
de opbrengsten wordt bijgehouden. De 
lustrumcommissie is ervan over tuigd dat 
‘Spaarne voor water’ een overweldigend 
succes wordt.
Voor meer informatie over hoe jij hier een 
bijdrage aan kunt leveren is binnenkort 
informatie te vinden op het lustrumonderdeel 
van  
www.hetspaarne.nl.
Voor meer informatie over Plan Nederland: 
www.plannederland.nl



Hallo, hier zijn we!
Het lustrumjaar staat bol van de activiteiten en ook dit jaar wordt van alles 
georganiseerd om fondsen te werven. De lustrumcommissie zorgt samen met jullie 
dat de plannen en ideeën ook werkelijkheid worden. 
Wie zitten er in de lustrumcommissie? Wie doet wat? Hoe kun je ze bereiken voor 
tips, suggesties of om te vertellen dat je ergens bij wilt helpen?
Hier lees je het.

Dick van der Laan
Voorzitter bestuur van Het Spaarne

Ik ga zorgen voor een goede verbin-
ding tussen de lustrumcommissie en 
het bestuur zodat we met z’n allen 
in 2010 een geslaagd en spetterend 
125jarig bestaan kunnen vieren.

Robert Clement
Penningmeester

Ik ga zorgen dat wij aan het einde 
van het lustrumjaar een  positief saldo 
hebben. Dat kunnen wij dan gebruken 
voor het goede doel of het saldo 
storten in de kas van de vereniging.

Lex Winter
Toeractiviteiten/algemeen adviseur

Ik ga samen met de toercommissie zor-
gen dat de toertochten extra groots en 
feestelijk worden in 2010. Daarnaast ad - 
viseer ik de lustrumcommissie op basis 
van mijn ervaringen uit de vorige lustrum  
commissie van het 100 jarig bestaan. 

Jaap Jan van Nielen
Evenementen

Paula en ik zijn verantwoordelijk voor 
de evenementen in het lustrumjaar. 
Dat doen we natuurlijk niet alleen 
maar we zoeken nog enthousiaste 
Spaarneleden om ons te helpen.

Paula Knape
Coördinator lustrumfeest

Ik ga samen met Jaap Jan en andere 
leden “Het Feest van 2010” succesvol 
maken.

Jan Bloem
Zeilactiviteiten

Ik ga samen met Tom Luppes en 
Ruud van der Kasteele spetterende 
zeilwedstrijden en activiteiten 
 organiseren.

Karina Schilte
Voorzitter lustrumcommissie

Ik zorg voor coördinatie en probeer 
de samenwerking tussen de  partijen 
te bevorderen.

Erica Meijer
Secretaris

Ik probeer de zeer gezellige vergade-
ringen te notuleren en zorg dat de 
mailtjes aan lustrum@hetspaarne.nl 
op de juiste plek terecht komen.

Hielco Sinnema
Feestelijke aankleding SLR en 
onderlinge

Ik ga samen met de CWO en  SOCOM 
extra PR en netwerk activiteiten 
ontplooien om de SLR en onderlinge 
extra groots en feestelijk te maken.

Liesbeth Kooijman/Kees Larooy
Coördinatie Communicatie & PR

Wij gaan samen met de organisatoren 
van alle activiteiten zorgen dat jullie goed 
en op tijd geïnformeerd zijn. Daarnaast 
zorgen we dat we jullie kunnen bereiken 
via een speciale lustrum nieuwsbrief, 
e-mailing en website.

Guus van Ditzhuijzen
DVD en oud-leden activiteiten

Ik ga samen met de DVD commissie 
(Koos Koorn, Eduard vd Worp & Oscar 
vd Linden een herinnerings DVD 
maken. Ook ga ik de oud-leden reünie 
organiseren.

Hoe kun je ons bereiken?

1.  Aanspreken als je op de loods  
bent. We dragen een lustrum  
T-shirt of button.

2.  Bellen of mailen; onze telefoon- 
nummers en e-mail adressen staan op de ledenlijst.

3.  Als je niet specifiek weet bij wie je moet zijn kun je 
mailen naar lustrum@hetspaarne.nl.

de lustrumcommissie


