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Versoepelingen.  
We hopen natuurlijk allemaal dat we  in 
Nederland en dus ook bij De 
Klompskippers blijvend terug kunnen naar 
de situatie van voor de corona-uitbraak. 
Gezellig samen klussen aan de haven, een 
gezamenlijke borrel, een barbecue, een 
braai, gezellig napraten in het clubhuis of 
op het terras: gewoon als vanouds.  

Of straks het 'nieuwe normaal' helemaal 
gelijk gaat zijn aan het 'oude normaal' valt 
echter te betwijfelen. Dat het de goede 
kant uitgaat lijkt helder, maar we zijn er 
helaas nog  niet 

N I E U W S B R I E F               Juli 2021 
Algemene Leden Vergadering 
Zodra een fysieke bijeenkomst binnen veilig 
mogelijk is zullen we die beleggen. We gaan zelf 
uit van februari 2022.  

Toeristenbelasting retour 
Na de verzending van de facturen bleek dat de 
gemeente Leeuwarden de toeristenbelasting 
voor mensen van buiten de gemeente die hun 
boot in een jachthaven in de gemeente 
Leeuwarden hebben liggen, heeft afgeschaft! 
De betreffende leden krijgen dat geld uiteraard 
teruggestort. De toeristenbelasting blijft wel 
bestaan voor passanten. 

 

Gezamenlijke werkzaamheden 
Speculeren over de ontwikkelingen in de komende maanden is niet zo zinvol. Als vereniging beleggen 
we ondanks de versoepelingen van de laatste tijd voorlopig nog geen bijeenkomsten binnen. 
Grootschalige clubwerkzaamheden zoals de afbraak van het oude en de opbouw van een nieuw 
muurtje bij het clubhuis schuiven we door naar het volgend jaar. De dakpannen op het clubhuis 
moeten dit jaar worden vervangen om te voorkomen dat het dak wegrot, maar dat kan met een 
kleine groep mensen. Ook moeten een paar steigers worden gerepareerd, maar dat gebeurt, op 
anderhalve meter waar mogelijk, met een paar gevaccineerde bestuursleden 

Bestuursleden 
Het bestuur bestaat  grotendeels 
uit al wat oudere leden. Een enkele 
(jonge)dame fleurt de zaak wat op, 
maar wat meer dames erbij zou erg 
leuk zijn. Echtgenote of partner van 
een lid?: Help mee de club verder 
‘op te leuken’. Meer info? Menno 
Koopmans: 061293998 of: 
mennokoopmans@outlook.com 

Aangeklede borrel buiten 
Het ligt in de bedoeling om eind augustus/begin 
september buiten bij het clubhuis een zeer 
aangeklede borrel te organiseren. Als we ons 
houden aan de basisregels en thuisblijven bij 
klachten moet dat veilig kunnen, tenzij we door 
nieuwe ontwikkelingen worden ingehaald.  
Houd uw mail in de gaten. We hopen dan velen van 
jullie te zien!  
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