Wij startten met 32 leden en stelden ons ten doel:

instructie-avonden, vaarcursussen enz. te organiseren met als doel het vaarpeil van de leden te
verbeteren;
meer onderling contact te kweken;
ligplaatsen voor onze leden te regelen;
vaartochten voor onze leden organiseren.
ONZE NIEUWE HAVEN
In april 1978 dienden we een plan in om een jachthaven te mogen realiseren tegenover de
"Voetangel". In een gesprek met de burgemeester kwam naar voren dat B. en W. en de raad
van Ouder-Amstel wel ingenomen waren met een plaatselijke watersportvereniging. Via deze
vereniging zouden in de toekomst ligplaatsen in wat betere banen geleid kunnen worden.
In oktober 1978 was er wederom een bespreking over ligplaatsen met B. en W. van OuderAmstel. Tijdens dit gesprek bleek dat de plaats tegenover de "Voetangel" niet te realiseren
was, zodat er aan een nieuw plan gewerkt moest worden. B. en W. zegden ons in dezen alle
medewerking toe. Op 21 mei 1979 de volgende bespreking met de burgemeester over de
ligplaatsenvoorziening.
In de aanhef van dit boekje is er sprake van een panieksituatie, waardoor weliswaar de
watersportvereniging is ontstaan, nu echter kunnen we concluderen dat de maatregel die ons
gemeentebestuur nam zeer juist was. Want als wij Ouderkerkers naar Amsterdam rijden,
lopen of varen, dan slaat de schrik je om 't hart als je ziet hoe of de Amstel misbruikt wordt
door allerlei oude binnenvaartuigen en andere boten, die maar te hooi en te gras afgemeerd
liggen; en als men dan maar doet waar men zin in heeft, dan is het zeer begrijpelijk dat ons
gemeentebestuur daar een stokje voor gestoken heeft. De politieverordening is nodig om zulk
soort excessen te voorkomen. Om aan deze verordening gevolg te geven heeft de
watersportvereniging besloten zich hiervoor in te zetten mede in de vorm van een nieuwe
jachthaven.
In een recent onderhoud met de burgemeester werd ons meegedeeld dat het licht, aangaande
onze plannen voor de ligplaatsenvoorziening en drijvend clubhuis, op groen staat. Na deze
mededeling zijn wij begonnen met het uitwerken van de plannen en het vervaardigen van de
tekeningen, zodat wij dit najaar kunnen beginnen met het slaan van de palen en het maken van
de steigers.
Als het meezit hopen wij in 1981 met enig ceremonieel deze ligplaatsenvoorziening en ons
clubhuis open te kunnen stellen voor onze leden. Er is door het bestuur en de leden van onze
vereniging veel werk verzet om de mooie watersport in Ouderkerk in goede banen te leiden.
Ook in de toekomst zal er veel moeten gebeuren om in de bocht bij de Machineweg een fraaie
haven te realiseren.
Onze vereniging staat open voor Ouderkerkse Watersporters.

