
Tridenters, 

Allemaal welkom. Gelukkig kunnen we dit jaar 

van start met een nieuwjaarsreceptie zonder 

beperkingen. Misschien wat meer boxen en wat 

minder kussen, maar we zijn weer bij elkaar en 

daar gaat het juist om. Het begint dus positief! 

Mijn voorganger Willem de  1e heeft tijdens 

zijn speech wel eens de opmerking gemaakt wat 

moet je eigenlijk op zo’n receptie vertellen?  De 

conclusie was terugblikken en voorruitkijken. 

Daar wil ik in meegaan. Maar ik doe het 

vanavond in omgekeerde volgorde. 

Wat staat ons het nieuwe jaar allemaal te wachten?  

Uiteraard de mooie plannen van de diverse commissies. Die hebben ze al tijdens de ALV 

onthuld. Dus dat moet bij iedereen bekend zijn. 

We zijn voornemens om binnenkort het meerjarenplan met een aantal belangstellenden te 

evalueren en bezien waar we over vijf jaar willen staan , zoals u weet zijn een groot deel van 

de plannen door Corona en de hoge baggerkosten niet uitgevoerd. De vraag is nu: gaan we 

sparen of lenen of de wensenlijst aanpassen?  Genoeg om over te sparren toch! 

Aan de statuten worden de laatste loodjes gelegd. We zijn ook druk met het huishoudelijk 

regelement. 

De Skiff wordt in het voorjaar officieel aan ons overgedragen. We willen dit niet ongemerkt 

voorbij laten gaan. 

We hebben de sleutels en sloten voor het nieuwe sluitplan besteld. We zullen u op tijd 

informeren wanneer de sleutels uitgewisseld moeten worden. 

We gaan ook kijken of het de moeite loont om zonnepanelen aan te schaffen. 

Zoals jullie kunnen zien ligt onze giek horizontaal. Ook hier wordt aan gewerkt. 

We zijn nog steeds opzoek naar iemand die Mary als Commissaris Havenonderhoud opvolgt. 

Mary is, net als ik in april aftredend en niet meer herkiesbaar. Dames en heren meld je aan! 

Laat ons niet in de kou staan. 

Tot de najaarsvergadering hadden we 2 vrouwen in ons bestuur. Nu maar 1 meer. Dat is niet 

echt een afspiegeling van de verhouding bij de leden. Dames, pak de helmstok en bepaal de 

koers die Trident gaat varen!   

De bedoeling is dat Willem de 2e (Hornstra) met jullie goedvinden mijn taken als voorzitter 

over gaat nemen. Ik ben er zeker van dat hij dit goed gaat doen. 

 



En nu terug naar het afgelopen jaar: 

De commissies hebben hele mooie activiteiten georganiseerd. Het 90 jarig lustrumfestijn is 

mede door het mooie weer een groot succes geworden. 

We hadden weer een heel mooi watersport seizoen, al werden er helaas geen viswedstrijden 

georganiseerd, dus moesten we voor ons visje wel naar de visboer. 

We namen in het bestuur afscheid van Bernita van Wijgerden en heette Corné van Beek 

welkom als nieuwe secretaris. 

Tenslotte, en nu zal mijn omgekeerde volgorde duidelijk worden, zijn er een aantal jeugdige 

leden die onder de vlag van Trident zowel nationaal als internationaal onze vereniging op de 

kaart gezet hebben. Jazeker uit onze eigen opleiding noem ik u Kim van der Maaden, Julian 

de Vos, Koen de Nooijer, Thymen van Beek en niet te vergeten  Anne Mart Schmal. Zij vaart 

weliswaar onder een Gooise vlag maar heeft hier wel haar eerste zeillessen gevolgd. Ze is niet 

onverdienstelijk 6e op het wereldkampioenschap FJ geworden. 

Om het feest helemaal compleet te maken hebben we Tanneke van Lindert uitgenodigd. We 

kunnen haar met een gerust hart de mede grondlegster van de huidige jeugdzeilcommissie 

noemen. Zij gaat een woord tot de 4 jeugdzeilers richten. 

Tanneke bedankt voor je mooie woorden en je grote inzet om het jeugdzeilen van de grond te 

tillen. 

Rest mij nog u namens mijn collega bestuurders een gezond en voorspoedig watersportrijk 

2023 toe te wensen. 

  

Proost! 

 


