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MMoobbiilliitteeiitt  oopp  hheett  wwaatteerr  
FFOOSSSSIIEELLVVRRIIJJ  VVOOOORRUUIITT!!  

  

 
   

  
 

 
 

  

De Vereniging: 
 
Wsv Drachten-Veenhoop is 
een watersportvereniging die 
sinds 30 jaar weer groeit!! 
Puur door investeren in jeugd, 
materiaal, ideeën, activiteiten,  
accommodatie is de 
vereniging afgelopen jaar met 
20% gegroeid. 
 
www.wsvdrachtenveenhoop.nl 
 

De vraag: 
 
 
Voor de jongste jeugd willen 
we graag 10 nieuwe 
optimisten aanschaffen 
Prijs €1.500,00 
Zie de tegenprestaties van  
WSV Drachten-Veenhoop op 
pagina 4-5! 

De kans: 
 
U kunt als partner een optimist 
sponsoren waarbij uw 
automerk/bedrijfsnaam 
volledig zichtbaar is op de 
boot. Hoe mooi is het om met 
10 Drachtster 
automerken/bedrijfsnamen 
rond te varen in optimisten? 
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Drachten heeft een actieve watersportvereniging. Vanuit het nieuwe clubhuis, ’t Roefke, gelegen 
aan het water aan het Gaasterdjip 5, 9213 VP De Wilgen, organiseren we tal van activiteiten. 
Misschien iets voor jou? 

- Zo is er een actieve jjeeuuggddaaffddeelliinngg, waar kinderen leren zeilen in Optimisten, Lasers en 
Splashes.  

- De vereniging heeft drie Valken, hierin worden zzeeiilllleesssseenn  aaaann  vvoollwwaasssseenneenn gegeven.  
- Als de Valken niet voor lesgeven worden gebruikt kunnen leden er gebruik maken. Voor 

200 euro per jaar ben je ddeeeellbboooottggeebbrruuiikkeerr  vvaann  eeeenn  VVaallkk,, inclusief buitenboordmotor.  
- Ook is de vereniging actief met ssuuppppeenn.. Er worden lessen voor beginners en gevorderden 

georganiseerd, evenals tochten en clinics. Leden krijgen korting bij deelname aan deze 
activiteiten. 

- Als de supboards niet gebruikt worden voor activiteiten kunnen leden er gebruik van maken. 
Voor 75 euro per jaar ben je ddeeeellssuuppbbooaarrddggeebbrruuiikkeerr..  

- De vereniging verkoopt, met 20-25% korting voor leden, supboards van het merk Shark 
- Voor mmoottoorrbboooottvvaaaarrddeerrss organiseert de vereniging twee keer per jaar een tocht, met 

Pinksteren en een weekend in oktober. Ook andere boten zoals kajuitboten zijn van harte 
welkom 

- De vereniging organiseert in de winterperiode de ccuurrssuusssseenn  VVaaaarrbbeewwiijjss  11  eenn  22  eenn  
KKuussttnnaavviiggaattiiee,,  oook hier met korting voor leden 

- Ook organiseert de vereniging in de winter maandelijks een lleezziinngg op zondagmiddag, 
bijvoorbeeld over varen op het wad en varen op de oceaan 

- De vereniging wil een ggeezzeelllliiggee  oonnttmmooeettiinnggsspplleekk zijn voor watersporters. Elke 
donderdagavond is ‘t Roefke, en bij mooi weer het terras, open.  

- Daarnaast behartigt de vereniging de bbeellaannggeenn  vvaann  wwaatteerrssppoorrtteerrss en is betrokken bij 
diverse ontwikkelingen op het gebied van watersport rondom Smallingerland 

 
 

 

     

WAT KAN  

   WSV DRACHTEN-VEENHOOP  

     BIEDEN? 
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SSaammeennvvaatttteenndd  ddee  vvoooorrddeelleenn  vvaann  hheett  lliiddmmaaaattsscchhaapp::  

Alleen voor leden: 

- Jeugdzeilen in optimist en zwaardboten 
- Zeilcursussen voor volwassenen 
- Zelf zeilen in een Valk van de vereniging op basis van deelboot gebruik 
- Zelf suppen op een Supboard van de vereniging op basis van deelsupboard gebruik 
- Interessante lezingen op het gebied van watersport 

 

Speciale kortingen voor leden: 

- Korting op Suplessen en Sup(toer)tochten; 
- Korting op aanschaf van een eigen supboard 
- Korting op cursussen Vaarbewijs 1 & 2 en Kustnavigatie 

-  
 

Het lidmaatschap van watersportvereniging Drachten-Veenhoop is 47,50.  De vereniging kent 
daarbij een gezinslidmaatschap, dat wil zeggen dat ook de eventuele partner en/of kinderen die op 
hetzelfde adres wonen gebruik kunnen maken van de voordelen welke ook voor het lid gelden. Dit 
geldt ook voor eventueel studerende kinderen.  
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CCLLIINNIICCSS  VVOOOORR  BBEEDDRRIIJJVVEENNPPAARRTTNNEERRSS::  
 

Auto – en andere bedrijven die aansluiten als bedrijfspartner kunnen we faciliteren met de 
volgende activiteiten voor klanten: 

 Sup clinic 
 Zeil clinic 
 Skûtsje clinic 
 “Op en rond het clubhuis activiteit” 
 Jachtactiviteit met De Hearen fan de Feart 
 Sloep clinic 

 
Voor de verschillende mogelijkheden kan er contact opgenomen worden met: 

Joan Boelens  0653 106752  voorzitter@wsvdrachtenveenhoop.nl 

Frans v/d Burg  0638 701497  info@wsvdrachtenveenhoop.nl 
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VVeerrvvoollgg  bbeeddrriijjffssaaccttiivviitteeiitteenn::  

  

Elk bedrijf mag een clinic naar keuze afspreken voor kkllaanntteenn,,  mmeeddeewweerrkkeerrss en/of kkiinnddeerreenn.  

Hier gaat het dus om creatief denken onder het motto van: 

“Ëen autobedrijf verplaatst zich niet alleen op de snelweg” 

Tenslotte kunnen we uw naam aan events verbinden en uiteraard is de mogelijkheid om eigenaar 
te worden van het deelbotenconcept. MMeeeerr  iiddeeeeëënn  zziijjnn  aallttiijjdd  WWEELLKKOOMM!! 
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LLookkaaaall  SSppoorrttaakkkkoooorrdd    
S p o r t  v e r e n i g t  D r a c h t e n  e . o .   
Samen met veel publieke- en private sportaanbieders wil 
WSV Drachten Veenhoop de ambities ondersteunen 
vanuit het Nationaal Sportakkoord.: 

 IInncclluussiieeff  SSppoorrtteenn  eenn  //BBeewweeggeenn  
 DDuuuurrzzaammee  SSppoorrttiinnffrraassttrruuccttuuuurr  
 VViittaallee  SSppoorrtt--  eenn  BBeewweeeeggaaaannbbiieeddeerrss  
 PPoossiittiieevvee  SSppoorrttccuullttuuuurr  
 VVaaaarrddiigg  iinn  BBeewweeggeenn  

SSaammeennwweerrkkiinngg  mmeett  llookkaallee  ppaarrtt ii jjeenn  
WATERSPORT 

S a m e n w e r k i n g  o p  l o k a a l  e n  r e g i o n a a l  
n i v e a u  i s  1  v a n  d e  s p e e r p u n t e n  d e  
k o m e n d e  j a r e n .   
Vanuit het mee-eigenaarschapsgedachtengoed en          
-gevoel zoekt WSV Drachten-Veenhoop conceptuele 
oplossingen in de facilitering van activiteiten en 
materiaal met o.a.  Roeivereniging De Drait, 
Kanovereniging De Frosken, De Reddingsbrigade,     
De Scoutinggroep etc.…  

Verder liggen er prachtige kansen om op het gebied 
van Vitaliteit & Gezondheid gezamenlijke activiteiten    
te organiseren met bijvoorbeeld De Mountainbike Club 
en Wandelsportverenigingen.  
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BBeessttuuuurr::  

 

Joan Boelens  Voorzitter                                       

vvoooorrzziitttteerr@@wwssvvddrraacchhtteennvveeeennhhoooopp..nnll              00665533  110066775522 

Frans van der Burg  Secretaris 

iinnffoo@@wwssvvddrraacchhtteennvveeeennhhoooopp..nnll                                00663388  770011449977 

Bert Doosje    Penningmeester 

ppeennnniinnggmmeeeesstteerr@@wwssvvddrraacchhtteennvveeeennhhoooopp..nnll   

Jan Kampherbeek  Lid  

jjaann@@wwssvvddrraacchhtteennvveeeennhhoooopp..nnll                                  00665511  660022002222 

Joost Coolegem            Lid  

jjoooosstt@@wwssvvddrraacchhtteennvveeeennhhoooopp..nnll                            00665511  552299663388 

Djurre Botenga            Lid 

ddjjuurrrree@@wwssvvddrraacchhtteennvveeeennhhoooopp..nnll                        00665511  005588880011 
  

  

                                                                                                         
                                                                                                        wwwwww..wwssvvddrraacchhtteennvveeeennhhoooopp..nnll   

 

                                                                        CClluubbggeebboouuww  ‘‘tt  RRooeeffkkee 

                                    Gaasterdjip 5, 9213 VP De Wilgen 

 
                                                                        PPoossttaaddrreess:      

                                    Broekfinne 43, 9213 RL, De Wilgen 
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KOMPLEET IN...
REPRO & SIGN

printen en kopiëren
kleur | zwart wit

grootformaat | kleinformaat
drukwerk
sign XXL

presentatie prints
gepersonaliseerde relatiegeschenken

grafische vormgeving
scannen | digitaliseren

DATAS Repro & Sign 
Het Anker 7a  9206 AL  Drachten 
Postbus 499  9200 AL Drachten

onderdeel van:

T 0512 745010
info@datasrepro.nl   
www.datasrepro.nl


