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Tijd voor een nieuwsbrief

Bezoekersaantallen
zeevarenden
2013
3149

2014
4481

Cijfers over het gehele jaar.
Cijfers betreffen alleen
bezoekersaantallen van
zeevarenden.
Tips en ideeën zijn welkom
op het volgende emailadres:
secretariaatvct@hotmail.nl

AGENDA
Februari/Maart
seamensclubterneuzen.nl
5-2 Maritieme Borrel
10-2 Filmavond
(film nader te bepalen)
20-2 Bijeenkomst Zeeuwse
Veteranen
5-3 Maritieme Borrel
10-3 Filmavond
(film nader te bepalen)
20-3 Bijeenkomst Zeeuwse
Veteranen
Varenscentrum Terneuzen
Westkolkstraat 40
4531AX Terneuzen
Tel: 0115-695373
www.seamensclubterneuzen.nl
Open every day. 15:00 till 23:00

Een nieuw jaar dus weer tijd voor een nieuwsbrief van het Varenscentrum.
Sinds de laatste nieuwsbrief hebben we ons weer flink bezig gehouden. Zo
hadden we een geweldige Maritieme Borrel waarbij we tevens de
afscheidsreceptie van Havenmeester Manon Baartmans mochten houden.
Hiervoor mochten we het ponton op de Oude Veerhaven in Terneuzen
gebruiken alwaar we een smakelijke barbecue hebben gehouden. In
september hebben we een zeer geslaagde vrijwilligersfeest gehouden
waarbij we met z’n allen aan een moorddiner hebben deelgenomen. Onze vrijwilligers bleken
over uitermate goede acteertalenten te beschikken, waardoor het een alom hilarische avond
werd voor alle aanwezigen. Tot slot hebben we het jaar 2014 weer feestelijk afgesloten met
heerlijke kerstdiners die zeer goed werden bezocht, alsmede een met karaoke gevulde
oudejaarsviering. En als kers op de taart bleek dat we in 2014 totaal 4481 zeevarenden
hebben mogen ontvangen. Dit is een stijging van 40% ten opzichte van 2013 en voor ons een
bevestiging dat we met z’n allen op de juiste weg zitten. Een weg die we in 2015 ook zeker
willen blijven volgen!

En nu is het 2015
Dit jaar hebben we feestelijk begroet met een welbezochte nieuwjaarsreceptie op 9 januari jl.
Tevens werd op deze avond onze nieuwe computerruimte officieel geopend. We hebben hard
gewerkt om de oude bibliotheek ruimte om te bouwen tot de lichte kamer die onze zeelieden nu
kunnen gebruiken om rustig met thuis te communiceren. En dat deze ruimte daar zeer geschikt
voor is, bleek wel uit de zeelui die ondanks de drukte op de receptie toch rustig met hun thuisfront
contact hebben gehad. De oude computerruimte is omgetoverd tot een ware dart hoek. Sinds de
komst van de tafelvoetbaltafel was daar geen geschikte ruimte meer voor geweest, maar nu is
daar deze prachtige, ietwat afgesloten ruimte met de ideale afstand voor het populaire dart spel.
Nu kan er dus biljart, dart en tafelvoetbal worden gespeeld en natuurlijk hebben we ook nog
steeds het oud Hollandse sjoelspel en de befaamde Wakkebeerspel wat op aanvraag neergezet
kan worden.

Vacature
Om ons team aan te vullen zijn wij dames met spoed op zoek naar een collega voor minimaal
10 uur in de week. De werkzaamheden zullen voornamelijk in de avonduren van 18.00 tot
23.00 uur plaatsvinden. De werkzaamheden zijn zeer divers, maar bestaan vooral uit het met
het busje ophalen en terugbrengen van de zeelieden van de diverse havens in kanaalzone
Zeeuws Vlaanderen. Daarnaast zal je de diverse barwerkzaamheden uitoefenen alsmede de
bijkomende huishoudelijke taken. Tevens zal je fungeren als informatiepunt voor alle vragen
die deze buitenlandse bezoekers in ons land maar kunnen hebben. Wij zoeken dus een
enthousiaste collega met kennis van minimaal Engels, in bezit van rijbewijs B en geen
probleem met het rijden van een busje in de donker op haventerrein. Affiniteit met de
maritieme wereld en het in bezit zijn van het certificaat Sociaal Hygiëne is een plus. Voor het
werken met mensen van diverse culturen en achtergronden is het vereist dat je met beide
benen stevig op de grond staat en toch klantvriendelijk kunt blijven. Bij gebleken geschiktheid
bieden wij een jaarcontract voor minimaal 10 uur in de week op basis van de CAO Zorg &
Welzijn. Mocht je interesse hebben in deze functie of iemand kennen die hiervoor geschikt zou
zijn, dan ontvangen wij graag zo snel mogelijk een CV en motivatie op
seamensclubterneuzen@hotmail.com en wellicht ben jij per 1 februari onze nieuwe collega.

Het Varenscentrum bedankt Zeeland Seaports, Gemeente Terneuzen, haar sponsoren, donateurs,
vrijwilligers en haar andere vrienden voor hun trouwe en onmisbare steun.
Wilt u sponsor worden? Mail voor meer info: sponsorcomissievct@hotmail.nl
Het bestuur.

