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ANSF nieuws. Op vrijdag 1 april is de overkoepelende Algemene Nederlandse
Scheepsmodelbouw Federatie ontbonden op de jaarvergadering. Het huidige bestuur met voorzitter Peter Schaft en secretaris Nico Fischer, en penningmeester
Wolter van Andel waren aftredend en niet meer herkiesbaar, Er stelden zich
geen nieuwe bestuursleden beschikbaar en werd er gestemd door de aanwezige
afgevaardigden van de lid verenigingen. Deze waren unaniem voor het opheffen
van de federatie. Een verbindend tijdperk werd hiermee afgesloten. De ANSF
had ook al eerder het lidmaatschap opgezegd van de NAVIGA (wereld organisatie). Ook kwam ons die avond ter oren dat ook HMBC het lidmaatschap had opgezegd van ANSF. Wel blijft voorlopig actief de Internationaal secretaris die contacten van buitenaf zal waarnemen. Dit wordt door Jos Onderdelinden van
HMBC waargenomen.
Kortom de federatie bestaat niet meer en zal zakelijk worden afgehandeld bij
Kamer van Koophandel, Notaris en de Bank, etc. Dit betekend tevens dat de verzekering voor evenementen georganiseerd onder auspiciën van de federatie ook
komt te vervallen, zo ook de website van ANSF. U bent hierbij weer volledig op
de hoogte van de nieuwe situatie.
DvB

Radiozeilen.nl

Voor KOM / RZN is een zeilagenda 2022 terug te vinden op hun website.

Voorlopige modelzeilagenda 2022
Datum

Dag

Organiseerde vereniging

Toertocht

9/10- 4-2022

Za/Zo

HMBC

Act de précéance 2 dagen

Mini Skûtsjes - Langweer (Fr)

21-8-2022

Zondag

HMBC

Modelzeilen

Madestein Den Haag

Za 1-10-2022

Zaterdag

MVW / KOM

Openclubwedstrijd - vijver Zwaan

Zaterdag 14.00 uur Spengensepolder

30-10-2022

Zondag

HMBC

Mini-Skûtsjedag

Madestein Den Haag

6-11-2022

Zondag

Toertocht

De Oude Rijn - Koudekerk a/d Rijn

11-12-2022

Zondag

Ringvaart toertocht

Wintertoertocht Ringvaart - Vredeburg

Bovenstaande agenda / tabel is afkomstig van website’s van verenigingen.
Alles onder voorbehoud.
Alle wedstrijden en toertochten die voorheen op conto van M.V.Woubrugge kwamen voor organisatie zijn vervallen. Behalve de open zeilwedstrijd die nog georganiseerd zal worden op zaterdag 1 oktober 2022 op vijver Zwaan tijdens het snertrace
weekend van MVW. Zaterdag modelzeilen en zondag de internationale FSR-V en Offshore wedstrijden. De zeer slechte opkomst (9 okt.2021) heeft de doorslag gegeven om voorlopig geen wedstrijden meer te organiseren. Het is wel jammer, alhoewel toertochten e.d. niet afhankelijk zijn van een cluborganisatie, worden bij MVW voorlopig geen wedstrijden meer uitgeschreven. Ook zagen we op de website van VBMC t’Anker geen zeilwedstrijden meer verschijnen. Bij HMBC zijn er nog wel
enkele zeildagen ingelast.
KIJK OP DE CLUB WEBSITE’S VOOR ACTUELE AGENDA’S

