Aan:

Contactpersonen van groepen met wachtschepen,
Regionale Admiraliteiten,
Regionale Nautisch Technische Commissies,
Landelijke Steunpunten,
Keurmeesters.

CC:

Landelijke Admiraliteit,
Wachtschepencommissie.

Datum:

21 mei 2013
Uitnodiging Wachtschependag 2013
-

Betreft:
Ref.:

• De Wachtschepencommissie (WSC) is
onderdeel van de
Landelijke Technische
Commissie,
• Doel: zorgdragen voor de
veiligheid van
wachtschepen
• 11 leden
• Circa15 keurmeesters
• 3 keuringsrayons
• 22 Admiraliteiten
• Circa 65 wachtschepen

Beste mensen,
De Wachtschepencommissie (WSC) organiseert dit jaar weer een
Wachtschependag en we nodigen je graag van harte uit. Op deze dag willen we
jullie op de hoogte brengen van ontwikkelingen rondom de Wachtschepencommissie zelf, belangrijke wet- & regelgeving, wachtschepenkeuringen en
dingen die leven onder de groepen. Bovendien is het een uitgelezen kans om
met elkaar kennis te maken en ervaring uit te wisselen.
De Wachtschependag 2013 wordt gehouden op zondag 16 juni 2013 bij de
Andreas Zijlmansgroep, nabij Altenaweg 6 te Waalwijk (zie de volgende pagina
voor een routebeschrijving). Wegens beperkte parkeergelegenheid bij deze het
verzoek om te carpoolen of eventueel met openbaar vervoer te komen. Het
voorlopige programma is als volgt:
10.00 uur
10.30 uur
10.35 uur
10.55 uur
11.15 uur
12.00 uur
12.45 uur
13.00 uur
13.30 uur
13.45 uur
14.00 uur

Ontvangst met koffie
Opening en welkomstwoord
Algemene zaken (LA & de Wachtschepencommissie, status
sleepontheffing & AIS, documenten aan boord) (Jules Verlinden)
Binnenschepenwet & VAMEX (John Licher)
“CvO in de praktijk” (WSC/Groepen/Expert)
Lunchpauze
“Slepen” (Frank van Nieuwburg)
[Onderwerp nog te bevestigingen]
“NaWaKa 2014” update (Havendienst NaWaKa 2014)
Mogelijkheid tot vragen stellen
Sluiting

Na dit programma is er mogelijkheid om nog wat na te praten. Voor de koffie,
thee en soep wordt gezorgd; neem dus je eigen lunchpakket mee. Opgave via
teamwachtschepen@scouting.nl, onder volledige vermelding van je/jullie
naam, functie, groep, admiraliteit, en emailadres.
We rekenen op jullie komst!
Met vriendelijke groet, namens de Wachtschepencommissie,
Jules Verlinden
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Routebeschrijving locatie Wachtschependag 2013
Andreas Zijlmansgroep
a/b MS Risico
Altenaweg 6 (bij benadering)
5145 PC Waalwijk
Per auto: gebruik een navigatiesysteem of plan je route via maps.google.nl
Parkeren is beperkt mogelijk in het rondom liggende industrieterrein;
houd rekening met drukte.
Per OV: de locatie is niet heel makkelijk bereikbaar met OV. Voor de avonturiers
onder ons: plan je route via www.9292ov.nl
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