Vrienden van de Voetveren 2016-2017
Uitnodiging ALV 2017
Jaarverslag 2016
Verslag Algemene Ledenvergadering 2016
Begroting 2017 en 2018

Uitnodiging
ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017
van de Vereniging VRIENDEN van de VOETVEREN!

Viering 7e lustrum - 35 jaar!
Datum:

zaterdag 13 mei 2017

Plaats:

Scheepswerf De Delft te Delfshaven
Schiehaven 15, 3024 EC Rotterdam
www.dedelft.nl

Tijd:

10.00 tot 12.00 met aansluitend een lekkere lunch
en een speciaal jubileum middagprogramma.

Te gast bij de vrienden van de Scheepswerf De Delft
Wij zijn deze dag te gast op de Scheepswerf De Delft, in Delfshaven, Rotterdam.
De werf is van- en dankt zijn bestaan aan vrijwilligers. Men werkt aan de reconstructie en restauratie van historische (houten) schepen. De werf biedt leer- ,werkervaring aan jonge mensen
en heeft een bezoekerscentrum en educatiecentrum. Op de werf wordt momenteel gewerkt aan
de reconstructie van het 18e eeuwse Nederlandse Marineschip ‘Delft’.

Ledenvergadering met aantrekkelijk parallelprogramma
De ledenvergadering is ’s ochtends en ’s middags omgeven door een gevarieerd programma,
waardoor het aantrekkelijk is voor leden om de hele dag en dus het lustrum mee te vieren, en
ook om uw partner mee te nemen. Als uw partner niet mee vergadert, is er voor hem of haar
allerlei vertier en vermaak.

In deze uitnodiging
treft u aan:
Verslag ALV 2016
Jaarverslag 2016
Staat van ontvangsten
en uitgaven 2016
Begroting: 2017 en 2018

Tevens treft u in deze mailing aan:
Factuur contributie/donatie
2017
Aanmeldingsformulier ALV

Scheepswerf De Delft heeft een groot aantal ruimten, die een bezoekje waard zijn. Naast de
werf zelf zijn dat: een smederij, timmerwerkplaats, spantenvloer en zeilmakerij, er zijn schaalmodellen en kleinere schepen (aanbouw, restauratie). Lopend over een corridor op de eerste
etage kan men alle ruimtes inkijken. Op de Brink bij de ingang is historisch materiaal tentoongesteld. Verder is er een Partycentrum en balkon met uitzicht op de Maas en Nieuwe Waterweg.

Het programma op zaterdag 13 mei 2017 ziet er globaal als volgt uit:
• Ochtend: ALV (10.00-12.00 uur), en parallel hieraan rondleidingen met gidsen, zelf rondneuzen,
• Lunch: van 12-14 uur een gevarieerd buffet in het Partycentrum en bij mooi weer zal het
balkon met uitzicht op de rivier goed gevuld zijn.
• Middag: vanaf 14.00 kunt u aan boord van ms. Zuiderzee, die vlakbij zal zijn aange-meerd
(duur ca 1,5 uur). De Zuiderzee heeft plaats voor circa 150 passagiers.
• U kunt na de rondvaart ook nog een rondleiding krijgen.
• Muzikale omlijsting met twee optredens van het Ridderkerks Saxofoonkwartet.
Er zijn voorzieningen voor mindervaliden zoals toilet en traplift. Scheepswerf De Delft is bereikbaar met auto, tram en watertaxi tot vlak voor de deur. Voor de deur is ruime parkeergelegenheid (betaald parkeren, ca. €15 p/dag). Adres: Schiehaven 15, 3024 EC Rotterdam.

Foto voorzijde:
Woudrichem-Loevestein - foto: Wim Kusee

2

Een programmaboekje met nadere informatie zal op de dag beschikbaar zijn.

