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VAN DE REDACTIE 

 
Na alle sneeuw en ijs is de kou nog niet voorbij, maar we hebben 
goede hoop. Voor u ligt het Kompas van april, waarin we beginnen 
met sneeuw op de schepen en ijs in het water, maar op deze 
bladzijde ook een flinke bos tulpen.  
 
Met de naderende Algemene Leden Vergadering zit dit Kompas dan 
ook vol met jaaroverzichten van secretaris en penningmeester. Die 
hebben weer menig uurtje besteed om u in te lichten hoe goed het 
gaat met deze vereniging. 
 
Het is fijn dat we leden 
hebben die op de een 
of andere wijze zich 
inzetten voor de 
vereniging. Of het nu de 
dame achter de bar is 
of de man die de dode 
vissen en andere troep 
uit het water vist.  
Alleen met vereende 
krachten houden we 
deze vereniging 
draaiende. En dan heeft iedere vrijwilliger ook nog een boot, waar zo 
na de winter wat aan moet gebeuren.  
 
En omdat sommige het nog te koud vinden om buiten wat te doen 
heeft de redactie gemeend maar eens het licht te laten schijnen op 
de gasinstallatie aan boord.  
Met de hulp van enkele instanties die een boekje over veilig 
gasgebruik hebben samengesteld, geven we deze kennis graag 
door en wordt het boekje in deze Kompas afgedrukt. 
 
Misschien kan het veel leed voorkomen, want een gasontploffing 
moet je niet hebben aan boord. 
 
Frank Arons  
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VAN DE VOORZITTER 

 
Beste Leden,  
 
Alweer april en nog steeds geen 
voorjaar! Op het moment dat ik dit 
schrijf is het eind maart en is het 
nog nauwelijks boven 0 graden 
Celsius geweest. Vanmiddag 
sneeuwde het zelfs weer een 
beetje. Ooit moet het toch een keer 
mooi(er) weer worden? 
 
In de vereniging is alweer wat meer steigeractiviteit te bespeuren al is het 
nog even wachten op een beetje hogere temperatuur. De boten komen 
weer onder de zeiltjes vandaan en de eigenaren uit winterslaap. Sommigen 
zijn de afgelopen maanden toch niet frequent genoeg op de boot geweest 
en wacht soms onaangename verrassingen omdat er wat ingeregend heeft 
of erger, bevroren is. Allemaal extra werk waar je als watersporter weer niet 
op zit te wachten maar wat meestal wel te voorkomen is door wat meer 
verzorging van je kostbare scheepje. 
Het verenigingswerk heeft echter in de wintermaanden niet stil gelegen. De 
haven en werf commissie heeft een doucheruimte gebouwd en is in de 
barre koude begonnen met de vervanging van de steiger naast de bever. 
Verder hebben we de Provincie Zuid Holland op bezoek gehad in verband 
met de aankondiging dat de Hoornbrug wordt herbouwd waarop wij als 
bestuur direct bezwaar hebben aangetekend. Niet omdat we het een lelijk 
ontwerp vinden of zo, maar het lijkt erop dat de hoogte van de (vaste) brug 
aan de lage kant is voor ons clubhuis de Bever. Daardoor worden 
onderhoudstochten naar de scheepswerf in Delft lastig of onmogelijk. Een 
eerste stap naar een oplossing zal het zuiver opmeten van de Bever zijn 
door landmeters (?) van de Provincie. Blijkbaar kunnen die ook een boot 
opmeten. Nadat duidelijk is wat de ruimte is onder de brug en het gangbare 
kanaalpijl, wordt bezien wat voor maatregelen nodig en mogelijk zijn om de 
Bever aan te passen. Het aanpassen van de brug is geen optie die 
overwogen kan worden in verband met de tram. Daarna zullen we met de 
Provincie afspraken maken over de financiële gevolgen van deze 
maatregelen. Onze eerste ervaringen met de contactpersonen van de 
Provincie zijn echter positief en oplossingsgericht. We hebben er dan ook 
vertrouwen in dat we eruit komen. In de beleidsbijeenkomsten is duidelijk 
geworden dat er partners zijn van leden met de wens om zelf lid te worden 
van de Vlietstreek. In de vorige ledenvergadering hebben we met elkaar 
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een besluit genomen over het partnerlidmaatschap maar is het nog niet 
echt ingevoerd. Indien er partners zijn die graag zelf lid willen worden, dan 
kan je nu partnerlid worden tegen een jaarlijkse vergoeding van € 35 door 
aanmelding via de secretaris.  
Op 25 april is de ledenvergadering gepland waar de leden voor uitgenodigd 
worden door onze secretaris.  
Naast de gebruikelijke onderwerpen als de verslagen van het 
commissiewerk en de financiën, nemen we dit keer ook afscheid van een 
tweetal bestuursleden. 
En wat voor bestuursleden! Karel Vermij neemt na 15 jaar noeste arbeid als 
Secretaris afscheid van het bestuurswerk. Hij is wel bereid om ons nog 
even een paar maanden te ondersteunen, maar zou graag zien dat een 
opvolger het van hem overneemt. Verder neemt Roel Siliakus afscheid als 
Technisch Bestuurslid na bijna 40 jaar! Voor zowel Karel als Roel mag toch 
wel gezegd worden dat dit zeldzaam lange termijnen zijn waar we enorm 
trots op zijn. 
 
De beide heren hebben in de loop der jaren heel wat meegemaakt in het 
bestuurswerk. Leuke en helaas ook minder leuke dingen. Misschien dat we 
hen kunnen verleiden tot het schrijven van een stuk in het kompas over de 
ervaringen in de afgelopen jaren? 
 
Het bestuur heeft besloten terug te gaan naar een ongelijk aantal 
bestuursleden, zoals de statuten voorschrijven. Op dit moment bestaat het 
bestuur uit een even aantal leden. De huidige functie van Technisch 
Bestuurslid zal dan ook komen te vervallen en voortaan ingevuld worden in 
het bestuur vanuit de haven en werf commissie als dat van toepassing is. 
 
Uiteraard hebben we wel een nieuwe secretaris nodig. Het zal niet 
gemakkelijk zijn om onze huidige secretaris op korte termijn te evenaren, 
maar het bestuur zou graag kennis maken met kandidaten die bereid zijn 
om hun vrije tijd voor een deel in dienst te stellen van deze mooie 
vereniging. Desgevraagd kunnen we een toelichting verzorgen in de taken 
die deze functie omvatten. Eenieder kan daarvoor Karel of ondergetekende 
bellen.  
 
Goede vaart! 
 
Aad Harteveld 
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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 
op donderdag 25 april 2013 

aanvang 20:00 uur in de Bever 
 
Aan alle leden, donateurs en belangstellenden. 
 
U bent van harte uitgenodigd voor het bijwonen van deze vergadering. 
 

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda, correspondentie 
 

2. Notulen van Algemene vergadering van 22 november 2012 en 
20 december 2012, Gepubliceerd in het Kompas van april 2013 

 
3. Bestuursmededelingen 

 
4. Kennismaking nieuwe leden 

 
5. Commissies 

HaWeCo 
KaCo 
EvCo 
Redactie Kompas 
 

6. Jaarverslag secretaris 2012 
 

7. Financieel verslag 2012 
 

8. Verslag kascontrole commissie, dechargeverlening 
 

9. Bestuursverkiezingen/-samenstelling 
  Niet herkiesbaar zijn Roel Siliakus en Karel Vermij  
 

10. Rondvraag 
 

11. Sluiting 
 
De pauze wordt op een nader te bepalen moment ingelast. 
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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 
van 22 november 2012 

 
Van Karel Vermij, secretaris 

 
Op de presentielijst staan 62 handtekeningen 
 
Opening, begroeting en mededelingen. 
Na de begroeting worden, met name voor de nieuwe leden, de 
bestuursleden voorgesteld. Vervolgens wordt een tiental berichten van 
verhindering voorgelezen. Hierna wordt een ogenblik stilte in acht genomen 
voor enkele leden die in de afgelopen periode zijn overleden: mevrouw 
Mathijsen en de heren Harteveld en Van Schie. 
Bij de mededelingen wordt stil gestaan bij de thans “slapende” Stichting 
Regio Watersport Den Haag. Ooit in het leven geroepen ten tijde van de 
grootse plannen met de Binckhorst. Als gevolg van de bestuurlijke mutaties 
bij de aangesloten verenigingen is het wenselijk het stichtingbestuur te 
actualiseren. Op de achtergrond is Gino Langer hier mee bezig. 
De secretaris heeft namens de vereniging deelgenomen aan een enquête 
van de Gemeente Den Haag, samen met ongeveer twee honderd andere 
Haagse (sport)verenigingen. Uit de conclusie blijkt dat de Vlietstreek 
aangemerkt kan worden als een “vitale” vereniging met toekomst 
perspectief. De aanwezigheid van een voltallig bestuur, een Beleidsplan, 
sluitende financiën, een goed onderhouden clubhuis en een solide 
bemensing met vrijwilligers, rechtvaardigen de conclusie “Vitaal”. Kritiek, 
volgens de gemeente, is er op de geringe maatschappelijke uitstraling en 
betrokkenheid van de vereniging. 
 
Vaststellen agenda 
In de agenda vindt een kleine verschuiving plaats wat betreft de 
Kantinecommissie, die komt na de pauze. 
 
Correspondentie 
Naast de gebruikelijke activiteiten richting de leden zijn enkele zaken al bij 
de Mededelingen gemeld. 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 april 2012 
Het verslag van deze vergadering wordt, zoals gepubliceerd in het Kompas, 
blad voor blad doorgenomen en zonder verder commentaar vastgesteld. 
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Verslag commissies 
 
Haven- en Werfcommissie 
Een aantal activiteiten, die hebben plaatsgevonden worden opgesomd, 
zoals het opstarten van de werkbeurten, het isoleren van de koud- en 
warmwaterleidingen - vanwege het gevaar van legionella -, het isoleren van 
de CV-leidingen, schoonspuiten steigers. Veel energie is gestoken in het 
maken van een plan voor het verbeteren van de gebruiksmogelijkheden 
van de bovenverdieping van de Bever. Denk daarbij aan een havenkantoor 
met zicht op de haven, een vergaderruimte en dossieropslag, een verbeterd 
sanitair blok met was- en droogmogelijkheid. Deze verbeteringen bieden 
zicht op meer passanten die ook langer willen verblijven. Per saldo dan ook 
meer liggeld-opbrengst voor de vereniging. Dit alles is alleen mogelijk 
geweest dankzij de inzet van de vele vrijwilligers en de HaWeCo. De 
verbeterde muziek- en geluidsinstallatie is geschonken. In elk geval met 
een positief effect wat de verstaanbaarheid betreft, zo wordt geconstateerd. 
Vanuit de vergadering wordt gevraagd aandacht te schenken aan het risico 
van asbest dat mogelijk achter de betimmering zit. Ook wordt aandacht 
gevraagd voor de stabiliteit van de tegelvloer, de ongunstige 
toegankelijkheid van de Bever via de trap voor ouderen en de 
“vrouwvriendelijkheid” van de (sanitaire) voorzieningen in de Bever. Een 
sanitairblok in een container buiten, op de steiger, zo wordt voorgesteld, 
zou de voorkeur moeten hebben. De voorzitter geeft aan dat het zeker de 
voorkeur heeft maar technisch en financieel gecompliceerder en vele malen 
duurder is om het komend vaarseizoen uit te voeren. Het bestuur 
onderzoekt, of met steun van Den Haag, een voorziening op de steiger 
haalbaar is. De voorzitter bedankt de commissie voor zijn inzet. 
 
Evenementencommissie 
Aandacht wordt gevraagd voor een opsomming van evenementen die 
ingepland staan. Vervolgens meldt de voorzitter van de Evenementen- 
commissie dat hij einde van het jaar (2012) zijn functie neerlegt. Hij bedankt 
allen die hebben bijgedragen aan het realiseren van de evenementen en de 
bezoekers van die evenementen. Desgevraagd is nog niet bekend wie de 
rol van voorzitter wil overnemen. De hoop wordt uitgesproken dat uit de 
commissie zelf, of vanuit de vereniging, iemand zich meldt om de taak voort 
te zetten. Vervolgens wordt de vertrekkende voorzitter, en echtgenote, met 
een bos bloemen en applaus bedankt. 
 
Redactie Kompas 
Aan de winnaar van de Zomerpuzzel wordt een uniek sieraad overhandigd 
en een nieuwe prijs wordt beschikbaar gesteld. Reisverhalen, nieuwtjes, 
bijzondere mededelingen en leuke verhalen zijn weer welkom bij de 
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redactie. Het clubblad vormt het bindmiddel tussen het bestuur, de leden en 
de adverteerders. 
 
Nieuwe leden 
Een aantal nieuwe leden worden geïntroduceerd en ontvangen de 
gebruikelijke attributen, een wimpel, het Haven- en Werfreglement en de 
sleutel. De voorzitter spreekt de wens uit dat voor beide partijen het 
lidmaatschap nuttig en plezierig mag zijn. Vervolgens is het pauze. 
 
Kantine Commissie 
Voorzitter herinnert er aan dat al eerder is gemeld dat een post over 2011 
nader verklaard moest worden. Thans is bevestigd dat van een kastekort 
sprake is. Vervolgens wordt namens de Kas Controlecommissie (KasCo) 
uitleg gegeven. Een beeld wordt geschetst waar de diverse controle 
activiteiten uit bestaan en wat in de achterliggende periode is onderzocht. 
Daarbij is gebleken dat het saldo van de kas van de kantine niet in 
overeenstemming was zoals deze op papier moest zijn. Vervolgens zijn 
schriftelijk vragen gesteld aan de verantwoordelijken van de kantine over de 
aangetroffen verschillen. Hierna zijn betrokkenen uitgenodigd voor een 
gesprek. In dat gesprek is door de betrokkenen een verklaring gegeven 
voor de aangetroffen kasverschillen. 
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Vervolgens hebben de KasCo en de Commissie van Goede Diensten 
(CovGD) in een bijeenkomst met het bestuur aangedrongen op het doen 
van aangifte bij de politie. Als advies aan het bestuur wordt voorgesteld de 
regels rond het contant geld van de kantine en overige commissies aan te 
scherpen door dieper en frequenter te controleren. Uit de vergadering komt 
het signaal dat ook aan de omgang met passantengelden risico’s kleven. 
Secretaris meldt dat een aantal jaren geleden al de mogelijkheid is 
onderzocht uitsluitend betalingen, in de kantine en van passanten, te doen 
via de PIN. Contant geld wordt zo uitgebannen. Toen was voor die overstap 
geen draagvlak en waren de kosten relatief hoog.  
Desgevraagd wordt uitgelegd waar fraude in de kantineadministratie kon 
plaatsvinden. In een schriftelijke rapportage wordt aan de vergadering 
inzichtelijk gemaakt wat is geconstateerd door de KasCo en wordt het 
advies gegeven aangifte te doen. Uit de vergadering wordt gevraagd hoe 
een en ander heeft kunnen gebeuren. Het bedrag aan contanten is, volgens 
de betrokkenen, door een ongelukkige samenloop van omstandigheden 
verdwenen. Verwijzend naar voorgaande begrotingen wordt uitgelegd dat 
op papier de saldi in de kas van de kantine relatief hoog waren. Om die 
reden is door het bestuur met betrokkenen de afspraak gemaakt deze 
bedragen met meer regelmaat af te storten naar de rekening van de 
vereniging. Dat is daadwerkelijk, maar naar achteraf blijkt kennelijk in 
onvoldoende mate, ook gedaan. 
Door het bestuur is, zo wordt uitgelegd, de insteek geweest in overleg met 
betrokkenen tot een terugbetalingsregeling te komen. Vervolgens wordt 
door de plaatsvervangend voorzitter van de Commissie van Goede 
Diensten een brief voorgelezen. Daarin wordt gemeld dat deze commissie 
niet wil meewerken aan een met betrokkenen af te spreken 
terugbetalingsregeling, zoals door het bestuur was gevraagd. De 
commissie is, na gesprekken met diverse betrokken en deskundigen binnen 
en buiten de vereniging, tot een advies aan het bestuur gekomen. Dit 
advies houdt in niet over te gaan tot terugbetalingsregeling maar aangifte te 
doen bij de politie en betrokkenen als lid te royeren. Vervolgens kan de 
rechter over deze zaak een uitspraak doen. De CovGD is van mening dat 
het aan toezicht en controle door het bestuur heeft ontbroken. Door 
wisselingen in penningmeesters is deze kwestie ontstaan en het bestuur 
moet zich dit aantrekken. 
Uit de vergadering wordt nog de vraag gesteld hoe bij justitie een zaak is te 
maken op basis van de cijfers die voorliggen. Dan wordt een uitleg gegeven 
over de voorliggende cijfers en de wenselijkheid de onjuiste saldi in 2010 al 
te hebben bemerkt.  
Door de voorzitter van de CovGD wordt aandacht gevraagd voor de vele 
aspecten van deze zaak. Hij verwoord de aanbeveling, in de structuur van 
de vereniging waarborgen in te bouwen die in de toekomst dit gebeuren 
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kunnen voorkomen. Zoals een scherper toezicht door de KasCo, een 
scherper toezicht op elkaar en op de overdracht van gelden van de kantine. 
Hij merkt op dat vanuit zijn kennis van de Horeca in Nederland en 
bekendheid met de watersport, het hebben van vertrouwen in elkaars 
handelen een waardevol goed is. Helaas gaat dat vertrouwen net zo lang 
goed, tot het een keer fout gaat. Dan heeft het geen zin naar elkaar als 
schuldige te wijzen, omdat in een vereniging iedereen een beetje schuldig 
is. Hierna volgt een voorstel de betrokkenen gelegenheid te geven het 
verdwenen bedrag op de heel korte termijn aan te vullen. Uit de 
vergadering volgt vervolgens nog een advies hoe om te gaan met contant 
geld; zoals het gebruik van een kluis en met meerdere personen tellen en 
afstorten. Ook worden enkele acties van de KasCo uit het recente verleden 
toegelicht. 
De secretaris leest desgevraagd de brief voor van betrokkenen gericht aan 
het bestuur. Belicht worden de impact van de gebeurtenissen op hen 
persoonlijk, op hun inzet en inspanningen van de afgelopen jaren, het 
ontbreken van respons van de leden op verzoeken voor versterking en 
assistentie. “Pas toen sluiting van de kantine dreigde kwam versterking. We 
hebben de situatie persoonlijk onderschat en door een ongelukkige 
samenloop rond een geldkistje is het geld verdwenen. Veel was bespaard 
gebleven als de KasCo eerder zijn bevindingen had gemeld. Het laatste 
gesprek met de KasCo hebben we als eenzijdig ervaren, omdat we geen 
gelegenheid kregen ons uit te spreken. 
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De fouten zijn niet met opzet gemaakt en evenmin om de vereniging te 
benadelen. We bieden ons excuus aan en zullen de consequenties in 
overweging nemen.” Tot zover de brief.  
 
Voorzitter merkt op dat betrokkenen in een mondeling gesprek explicieter 
waren over het terugbetalen van de schade. Vervolgens worden de opties 
genoemd die het bestuur heeft; aangifte doen en de zaak uit handen geven 
aan de politie met alle gevolgen van dien. Wat dat voor de vereniging en 
het bestuur betekent, is thans niet te overzien. De tweede optie is de 
genoemde terugbetalingsregeling, om te zetten in een 
vaststellingsovereenkomst; een contract tussen de betrokkenen en de 
vereniging. De derde en minst wenselijke actie is het starten van een civiele 
procedure. Voor het bestuur heeft echter de prioriteit gelegen bij het 
terugkrijgen van het vermiste geld via een betalingsovereenkomst en het 
contract. Met als stok achter de deur het alsnog doen van aangifte. De kans 
op het terugkrijgen van het geld na aangifte bij de politie, via de rechter, 
wordt door het bestuur als klein beschouwd. De thans voorliggende 
adviezen zijn echter duidelijk voor het doen van aangifte. 
Voorzitter meldt dat het bestuur een externe accountant, als onafhankelijke 
partij, de bevindingen laten onderzoeken. Daar zijn kosten aan verbonden 
maar het geeft waarborgen voor onpartijdigheid. Uit de vergadering volgt 
vervolgens een rekenvoorstel hoe een en ander op te lossen, welke echter 
ontaard in de rumoer van discussie. Gebeurtenissen uit het verleden 
worden door diverse sprekers belicht en of sprake is van opzettelijke 
misleiding. Ook vragen over de rol van de KasCo, de penningmeester, de 
contante geldstroom, de controles, komen nog langs. 
De voorzitter meldt dat het bestuur, in vervolg op het overleg met de KasCo 
en CovGD, het voornemen heeft om aangifte te doen. Overigens in 
afwachting van de bevindingen van de externe adviseur.  
Desgevraagd, geeft de secretaris weer hoe binnen het bestuur is gezocht, 
gewikt en gewogen om op een redelijke en billijke wijze tot een oplossing te 
komen. Een oplossing die gezien het advies van de KasCo en de wat 
merkwaardige brief van de CovGD is geblokkeerd. Persoonlijk geeft de 
secretaris aan heel veel moeite met de gang van zaken te hebben. De plv 
voorzitter CovGD geeft op zijn beurt een reactie op de gang van zaken en 
geeft opnieuw aan waarom de aanpak via justitie de meest wenselijke is, dit 
mede gezien de gebeurtenissen bij een vroeger voorval. 
Namens de CovGD wordt gevraagd naar een betere en een meer 
inhoudelijker rol voor de Commissie van Goede Diensten. De voorzitter 
geeft hierop aan met de rol van CovGD en het verloop in het proces niet blij 
te zijn. 
Gevraagd naar de rol van de CovGD en de relatie met de Algemene 
vergadering zegt de voorzitter dat het om een advies gaat. Het besluit van 
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het bestuur zal, mits ook het externe advies overeenstemt, op de volgende 
vergadering bekend worden gemaakt. 
Tot slot geeft de voorzitter aan hoe thans de organisatie van de kantine is 
geregeld, met een nieuwe bemensing.  
 
De overige agendapunten de Begroting 2013 en het Beleidsplan worden 
verschoven naar de volgende vergadering. 
 
Rondvraag 
Een vraag wordt gesteld naar de toegankelijkheid van introducés binnen de 
vereniging, bijvoorbeeld op kaartmiddagen. Gezinsleden blijven welkom, zo 
wordt gesteld. 
Een vraag wordt gesteld over de beschikbaarheid van een telefoonlijst. De 
KasCo spreekt zijn dank uit voor de samenwerking met vele betrokkenen. 
Gevraagd wordt naar de achtergronden van het betalen voor het liggen 
onder de overkapping; dat zal worden geëvalueerd zo wordt beloofd. 
Eveneens wordt gevraagd naar versterking van het team 
barmedewerk(st)ers. 
 
Sluiting.  
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E
 DEEL ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 
Verslag ALV 2e deel, van 20 december 2012 

 
Opening 
Na de opening en de begroeting wordt de agenda doorgenomen. 
Gememoreerd wordt dat deze vergadering het vervolg is van die van 24 
november toen, door tijdgebrek, aan het laatste deel van de agenda niet is 
toegekomen. 
 
Mededelingen 
Behoudens een aantal afmeldingen zijn er geen mededelingen. 
 
AED-apparatuur en EHBO 
In vervolg op signalen van enkele leden heeft het bestuur onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheden en beperkingen van deze apparatuur in 
onze haven. De moderne apparatuur is heel slim. De beperking zit in het 
feit dat reanimeren gedaan moet worden door deskundige vrijwilligers en 
daarvan zijn er niet veel in de vereniging en al helemaal niet in de haven. 
Ook zijn de omstandigheden als iemand wordt getroffen door hartfalen erg 
ongunstig. De meeste leden zijn immers alleen op hun boot bezig. Slechts 
bij hoge uitzondering is er voldoende geloop op de steigers om iemand 
tijdig in een bedreigende situatie aan te treffen. De aanschaf wordt verder 
nog afgewogen. 
Het bestuur zal inventariseren welke leden als deskundig zijn aan te 
merken en daarvan een lijst maken. 
 
Watersportverbond 
Van het Watersportverbond is bericht gekomen dat ruim duizend Euro van 
de Ecotax zal worden terugontvangen.  
 
Begroting 2013 
De penningmeester geeft een korte toelichting op de gepubliceerde 
begroting. De voorliggende begroting is gebaseerd op reële cijfers van 
inkomsten en uitgaven en is gecorrigeerd naar het verwachte inflatiecijfer. 
Ook wettelijke maatregelen, zoals de BTW verhoging is meegenomen. 
Naast de reserveringen voor de bekende doelen en voorzieningen, zoals 
afgesproken, is er een vrij te besteden deel. Penningmeester vraagt de 
instemming dit vrij te besteden deel te verdelen over de verschillende 
voorzieningen. Dit om te voorkomen dat de overheid daar greep op krijgt. 
De vergadering wordt gevraagd met deze begroting in te stemmen. Na  
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enige discussie over de gevolgen van deze stap op het uiteindelijk 
resultaat, wordt ingestemd met de voorliggende begroting. 
 
Beleidsvoornemens  
Voorzitter geeft aan verslag te willen doen inzake de voortgang van de 
eerder goedgekeurde beleidsvoornemens. Voorzitter brengt in herinnering 
hoe de verschillende beleidsterreinen zijn opgedeeld en geeft vervolgens 
een opsomming van genomen stappen en besluiten. Het organigram van 
de vereniging is aangepast waarmee in de praktijk elke commissie binnen 
de vereniging een aanspreekpunt heeft, een vertegenwoordiger, in het 
bestuur. De zomerhavenmeesters worden aangestuurd via de 
havenmeesters. De verwachting is dat het voor de passanten helderder is. 
Op het terrein van de automatisering is weinig voortgang geboekt als 
gevolg van beperkte middelen en tijd. Bij het maken van 
functieomschrijvingen is wel voortgang geboekt, maar het is nog niet 
afgerond. Gezocht is naar het Huishoudelijk Reglement. Dat zou hebben 
bestaan maar niemand kan het opleveren. Het blijft dus een aandachtspunt. 
Het gebruik van de site is nog beperkt en behoeft verdere optimalisering. 
De boekhouding zit in een nieuw administratief pakket. De 
ledenadministratie past daar echter, zo het zich laat aanzien, niet in. 
Gezocht moet wellicht worden naar een andere oplossing. Doel is de 
huidige ledenadministratie op termijn over te dragen maar dan in een ander 
en eenvoudiger administratief pakket. De huidige ledenadministratie is 
onvoldoende toekomstgericht. Thans wordt wel geëxperimenteerd met een 
software pakket dat in de handel is en een combinatie is van 
ledenadministratie en facturatie. Wat de instroom van nieuwe leden betreft 
is sprake geweest van een zekere verjonging met een tiental nieuwe leden. 
De werkbeurten zijn na wat gewenning opgestart en inmiddels is al veel 
werk verzet. Per 1 januari 2013 zal worden gestart met het zogenaamde 
partnerlidmaatschap. Een wens die is voortgekomen uit de inventarisatie 
van enige tijd geleden. Als die wens bestaat, dan kan de partner van een lid 
tegen een gereduceerd tarief van 35 Euro eveneens lid worden. Met alle 
rechten en plichten die daar aan verbonden zijn. Dit onderwerp geeft enige 
discussie. Feit is dat die mogelijkheid nu bestaat en dat niemand het 
verplicht is. Desgevraagd wordt benadrukt dat het gaat om de partner van 
een lid, die zelf met een boot in de haven ligt, waarbij de partner door 
partnerlid te worden blijk geeft van zijn of haar betrokkenheid bij de 
vereniging. 
Ook hecht het bestuur er aan dat een ieder die als vrijwilliger in de 
vereniging actief wil zijn, tenminste (partner)lid is. Na enige discussie stemt 
de vergadering in met deze vorm. 
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Wat het Vastrecht betreft stelt het bestuur voor dit te beperken. Dat wil 
zeggen dat een eenmaal verkregen Vastrecht niet tot in lengte van jaren zal 
doorlopen, zonder van dit recht en de ligplaats gebruik te maken. Wordt na 
drie aaneengesloten jaren niet van het Vastrecht gebruik gemaakt dan komt 
het recht te vervallen. Er wordt een nieuw lidmaatschapsnummer 
uitgegeven en betrokkene zal eventueel moeten wachten tot hij weer aan 
de beurt is. De verwachting is dat dit laatste zich in de praktijk niet vaak zal 
voordoen. Wordt incidenteel elders een ligplaats benut dan heeft dat verder 
geen gevolgen voor het Vastrecht. Met deze maatregel is meer 
doorstroming van Tijdelijk recht naar Vastrecht mogelijk. Het voorstel wordt 
met applaus begroet. 
Desgevraagd wordt wederom bevestigd dat slapende schepen en slecht 
onderhouden schepen aandacht krijgen van het bestuur. Een en ander is 
ook vastgelegd in het Haven- en Werfreglement. 
Renovatie, functionele aanpassing en aanvulling van voorzieningen, dat zijn 
de drie doelen welke gerealiseerd worden bij het aanpakken van de 
bovenste etage van de Bever. De havenmeesters krijgen een kantoor met 
meer zicht op de haven, voor passanten komen meer voorzieningen en het 
verouderde toilettenblok zal gemoderniseerd worden. Zoals wellicht bekend 
zal op termijn voor passanten op de steiger een sanitaire voorziening 
gerealiseerd moeten worden. Een en ander is het resultaat van diverse 
gesprekken tijdens enkele bijeenkomsten. Vervolgens wordt uitleg gegeven 
over de kosten van verschillende aanpassingen. De totale kosten worden 
geraamd om en nabij twaalf duizend Euro. Uit de vergadering komen nog 
enkele vragen en voorstellen ter verbetering welke alsnog bekeken zullen 
worden. Desgevraagd wordt bevestigd dat ook gekeken wordt naar de  
toekomst van de Bever over zeg tien tot vijftien jaar. Daarover zijn thans 
nog geen uitspraken te doen.  
 
Rondvraag 
Uit de vergadering komt de wens, dat iedereen scherp blijft op een 
betonnen bak welke op de lange termijn opgebouwd zou kunnen worden tot 
een nieuw clubhuis. Met de kosten voor vervanging, het opbouwen en 
inrichten van een betonnen casco, zo blijkt uit een voorbeeld elders, zijn 
vele tonnen gemoeid. 
Desgevraagd wordt bevestigd dat het bestuur een lijst zal maken van 
vrijwilligers met een EHBO of soortgelijk diploma. 
Uit de vergadering komt de suggestie naar voren dat de 
Kascontrolecommissie bij toerbeurt en in roulatie zal worden ingevuld, met 
een maximaal termijn van drie jaar aaneen. Uit de vergadering wordt ook 

de wenselijkheid voorgesteld dat ook bestuursleden aan een maximale 
termijn gebonden zouden moeten zijn. Omdat die termijn van twee jaar 
bestaat, gaat het volgens de voorzitter binnen het bestuur om het behoud 
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van bestuurlijke kennis en ervaring. Bij de kascontrole gaat het om 
vernieuwing en verrijking van inzicht. 
Uit de vergadering komt naar voren dat de Commissie van Goede Diensten 
(CovGD) nieuwe leden behoeft. Voorzitter geeft aan dat nog kritisch naar 
het bestaan van deze commissie, of andere commissies, gekeken gaat 
worden.  
Deze kunnen vanuit de leden zijn benoemd of door het bestuur. De CovGD 
is ontstaan als een tijdelijke commissie, voortkomende uit de 
ledenvergadering. Het is geen permanent bestuurlijk adviesorgaan. Dat 
deze is ingeschakeld voor de aanvang van deze ALV is al niet correct. Als 
het bestuur op enig moment behoefte heeft aan een adviescommissie dan 
zal ze die zelf in het leven roepen. 
 
Sluiting 
Tot slot worden allen bedankt voor de inbreng en wordt de vergadering 
gesloten.  
 

 

JAARVERSLAG 2012 

 
Van Karel Vermij, secretaris 

 
Het verslag van het 43

e
 verenigingsjaar ligt voor u. 

Tijdens het uitwerken van dit verslag verbaasde ik me er (weer) over 
hoeveel leden, bij een telling kwam ik boven de veertig uit, vrijwillig binnen 
de vereniging actief zijn. Naast het bestuur, bijgestaan door zes 
commissies, zijn daar ook de leden en donateurs die wellicht minder 
nadrukkelijk in beeld zijn, terwijl ze toch geregeld voor de vereniging actief 
zijn.  
 
1. Samenstelling Bestuur 
 
Te rekenen vanaf begin 2008 bestond het bestuur uit: 
 
Aad Harteveld  voorzitter  periodiek aftredend in 2014 
Piet Swart*  vicevoorzitter  periodiek aftredend in 2013 
Cees de Vos  penningmeester periodiek aftredend in 2013 
Mieke Polet-Krijgh adviseur/ledenadmi periodiek aftredend in 2014 
Piet Swart*  voorzitter HaWeCo periodiek aftredend in 2013 
Roel Siliakus   HaWeCo  periodiek aftredend in 2014 
Karel Vermij  secretaris  periodiek aftredend in 2013 

 
Algemeen 
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Het bestuur is tenminste 8-maal bij elkaar geweest. Naast nog enkele 
bijeenkomsten met een specifiek doel. Overeenkomstig de statuten zijn de 
twee ledenvergaderingen, in het voor- en het najaar, gehouden. Aan drie 
commissies wordt deelgenomen door een bestuurslid. Zo wordt extra 
benadrukt dat de commissies deel uit maken van het grotere geheel, de 
vereniging. Daarnaast zijn er collegiale ontmoetingen en contacten geweest 
met de Residentie, het Watersportverbond en de gemeente Den Haag.  
Feitelijk is 2012 een voortzetting geweest van de activiteiten die in 2011 in 
beeld zijn gekomen. Continue aandachtspunt is het op een beheerste wijze 
verbeteren van de financiële positie van de vereniging, het onderhoud van 
de Bever en het organiseren van de werkbeurten. In de Bever is een begin 
gemaakt met het opknappen van de bovenverdieping. Meer ruimte komt ter 
beschikking van de havenmeesters en het sanitair blok wordt 
gemoderniseerd. Zo kan aan passanten meer service worden geboden.  
Onze vereniging is, zoals ruim 400 andere watersportverenigingen, 
aangesloten bij het Watersportverbond. Een professionele landelijk 
opererende belangenbehartiger op het terrein van de watersport, 
gesprekspartner voor de overheden en andere belangenorganisaties, kan 
node gemist worden. Haar activiteiten, die mogelijk financiële gevolgen 
hebben in de toekomst, worden nauwgezet gevolgd. 
De Kascontrole commissie heeft na uitvoerig onderzoek moeten 
constateren dat de financiële administratie van de Kantine niet op orde was.  
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Een pijnlijke en emotionele gebeurtenis, voor alle betrokkenen, die zich nog 
geruime tijd zal doen voelen. Het leverde ook voor het bestuur enkele 
bijzondere leermomenten op. 
 
2. Het secretariaat 
Helaas zijn ook dit jaar weer ons een aantal leden ontvallen. Het is een 
goed gebruik dit tijdens de Algemene Ledenvergadering met een moment 
stilte te gedenken. Mits tijdig geïnformeerd zal een vertegenwoordiging uit 
de vereniging bij overlijden maar ook bij ziekte van haar betrokkenheid blijk 
geven.  
Met een klein aantal leden is correspondentie geweest over uiteenlopende 
zaken. Zo ook de staat van onderhoud van de boot in de haven. Ook op 
andere wijze is, minder formeel, contact geweest over het lidmaatschap van 
de vereniging, het nakomen van de werkbeurten dan wel de 
betalingsdiscipline.  
Einde 2012 telde de vereniging ongeveer 147 leden, 3 ereleden, 15 leden 
van verdienste, 1 buitengewoon lid en 15 donateurs. Enkele 
Kennismakingen hebben voor instroom gezorgd van nieuwe leden. Van een 
wachtlijst is thans geen sprake. 
De plannen met de Binckhorst zijn thans minder grootschalig dan in het 
verleden is voorgesteld. Ze worden door het bestuur gevolgd zoals ook de 
plannen over de Rotterdamsebaan.  
 
3. Commissies 
Het bestuur weet zich door een zestal vaste commissies gesteund.  
 
a. Haven & Werfcommissie (HaWeCo) 
Deze commissie werd bemand (in willekeurige volgorde) door de dames en 
heren: Piet Swart (voorzitter), Ab van de Brule, Jan Buijtelaar, Cees 
Steegers, Frank Arons, Ton en Mieke Polet, Fons Sens, Jaap van der Kolk, 
Ton Harteveld, Diana Zaaier, Joop Kamphuis en Roel Siliakus. 
De activiteiten hadden betrekking op het onderhoud van het clubhuis en de 
steigers, verwarming en verlichting, milieu en veiligheid (onder andere 
Legionellapreventie en brandblusmiddelen). Ook worden projecten 
onderzocht; terugdringen energie gebruik, douches en faciliteiten in de 
haven en andere zaken waar behoefte aan is. De sfeer binnen de 
commissie is gemoedelijk en vooral vitaal. Dankzij de Zomerhavenmeester 
is er wederom een aanmerkelijk bedrag aan liggeld van de passanten 
geïncasseerd. Maar wellicht is belangrijker dat de eerste ontmoeting in de 
haven en de geboden voorzieningen bepalend zijn of men nog ooit 
terugkomt. We willen uitstralen een veilige, verzorgde en gezellige haven te 
zijn, ondanks onze ligging in een industriële omgeving. Niet onvermeld mag 
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blijven dat de kosten voor gas en elektra door diverse verbetermaatregelen 
met ruim 25 procent zijn teruggedrongen. 
 
b. Kantinecommissie 
De samenstelling van deze commissie is in de loop van het jaar 
noodgedwongen gewijzigd. Ook zijn justitiële en bestuurlijke maatregelen in 
gang gezet.  
Inmiddels draait deze commissie met een nieuwe bemanning weer naar 
behoren. In het bestuur zitten de dames en heren: Ton en Vera van der 
Valk, An Dijk, Iris van Vianen en Cees de Vos. Maar ook trof u achter de 
bar de dames en heren: Sylvia Hoekstein, Cor en Gerda Harteveld, Krijn 
van der Plas, Ben en Lesley van Zwol, Willem Groeneveld, Ab van de 
Brule, Riet Persoon-Toussaint, Diana Zaaijer en Henk en Ineke Kort.  
De commissie heeft, met al haar vrijwilligers in vele weekenden en bij vele 
gelegenheden, voor uw drankje en hapje klaargestaan.  
 
c. Redactie KOMPAS  
Het zijn Sandra en Frank Arons die zich voor de continuïteit van het 
clubblad hebben ingezet. Uw bijdragen, groot of klein, over koken, techniek 
of vakantietrip, worden bijzonder op prijs gesteld. Ons clubblad mag, in 
vergelijking met andere clubbladen gezien en zeker gelezen worden. 
 
d. Evenementen commissie (EvCo)  
De samenstelling van de Evenementencommissie is tegen het einde van 
het jaar gewijzigd. Aad Groen is na een inbreng van vele jaren uitgestapt. 
Als nieuwe voorzitter was Henk Kort bereid voor continuering zorg te 
dragen. Daarin geïnspireerd en bijgestaan door de dames en heren: 
Johanna van der Lans, Ine Kranen, Arie van de Reest, Dick Silvius, Marc 
van Vianen, Sylvia Hoekstein, Tini Kamphuis, Krijn van der Plas en Willem 
Groeneveld. In samenwerking met de overige commissies is weer gezorgd 
voor een groot aantal evenementen. Zij organiseerden, al dan niet in 
samenwerking met andere vrijwilligers, de thema avonden en vele andere 
evenementen, de Scheveningsedag, de mossel-, gourmet-, kaart- en 
dans/bingo-avonden.  
 
e. Kennismakingscommissie  
Deze ad hoc commissie is enkele malen bijeen geweest en heeft de 
introductie in de vereniging van enkele nieuwe leden mogelijk gemaakt. 
Nieuwe leden, de aspirant-leden, worden “op afstand” gevolgd. Daarbij 
wordt gedurende ongeveer een jaar bezien hoe zij zich een plekje 
verwerven binnen de vereniging. Minder zichtbaar is dat niet iedereen door 
deze proef heen komt en dat afscheid wordt genomen. 
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f. Kascontrolecommissie  
Deze commissie bestaande uit de heren Aad Groen, Arno v.d. Lans en Aad 
van der Valk. Waar mogelijk adviseren zij het bestuur inzake de 
toevertrouwde financiële middelen en de boekhouding. Daarbij gaat ook de 
aandacht naar de administratie van de commissies.  
 
4. Slot 
Wat nu nog rest is bijna het belangrijkste, de constatering dat ook in 2012 
door velen zeer veel werk is verzet. 
Dat veel van onze leden actief zijn en gevraagd en ongevraagd klaar staan 
voor de vereniging. Onze vereniging blijft ook in de toekomst vitaal, zeker 
als ook de nieuwe leden de handen uit de mouwen steken.  
Tot slot wil ik u allemaal bedanken voor de prettige samenwerking tijdens 
de afgelopen verslagperiode en wens ik u een gezond en voorspoedig 
vaarseizoen toe.  
 
 

DE SCHEVENINGSE DAG 
 

13 april, de jaarlijkse happening op onze haven 

 
8/9 mei tot en met 13 mei, Hemelvaarttoertocht 

 

 

24 
 

WINST EN VERLIESREKENING 
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IK HEB MIJN KLEIN VAARBEWIJS GEHAALD 
 

Onder de bezielende leiding van Karel Vermij zijn er in maart 4 avonden in 
de Bever georganiseerd om te studeren over en uiteindelijk op te gaan voor 
het Klein Vaarbewijs. Maar liefst 15 deelnemers waren er, het leeft dus echt 
onder de watersporters. 
En met redelijk groot vaarwater in de buurt, de drukke Vliet met bruggen en 
sluizen, is het niet moeilijk je voor te stellen waarom je een vaarbewijs 
nodig hebt. 
 
Niet omdat het een vereiste is voor jouw eigen boot, minder dan 15 meter 
lengte en/of langzamer dan 20 km. p/u, maar omdat dan heel duidelijk 
wordt wat de borden, lichten, bruggen e.d. langs en op het water werkelijk 
betekenen. 
 
Karel had voor alle deelnemers een zeer duidelijke syllabus samengesteld 
en aan de hand van dit boekwerk werden de regels, betonning, lichten, 
borden e.d. op en rond het vaarwater uit de doeken gedaan. 
 
Vrijdagavond 22 maart was de laatste avond, zelf heb ik me direct 
ingeschreven bij VAMEX, de instantie die de examens afneemt, om op 
maandag 25 maart examen te kunnen doen (de lesstof zat er dan nog 
lekker in, dacht ik). 
 
Dankzij de heldere cursussen van Karel ben ik geslaagd.  
Een leerzame cursus bij W.V. de Vlietstreek, hartelijk dank voor de 
aangeboden lesstof en heldere uitleg. 
 
Jim Moor 
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GASVEILIG, EEN VEILIG IDEE 
 

Op internet vonden we het boekje Gasveilig, een veilig idee. Een uitgave 
van ANWB, Watersportverbond, Watersportberaad, Hiswa en KNMC. 
 
Inleiding 
 
Ondanks alle voorlichting van de laatste jaren, gebeuren er nog elk jaar 
‘gasongelukken’ aan boord, soms in een volle haven. Ontploffingen, 
branden, persoonlijke ongelukken en materiële schade zijn het - onnodige - 
gevolg. Onnodig, want een veilig gebruik, een veilige installatie en 
periodieke controle van uw gasinstallatie aan boord kunnen dit soort 
problemen voorkomen. Wat thuis heel gewoon is, geldt op het water net zo 
goed. Het is verstandig om uw gasinstallatie elke drie jaar te laten 
inspecteren. Deze brochure geeft een indruk van aandachtspunten waar 
onder andere op gelet moet worden, adviezen voor veilig gebruik en een 
veilige installatie en tips voor een periodieke controle. Daarvoor hebben 
HISWA Vereniging en Intechnium in overleg met ANWB, KNWV en het 
Watersportberaad het ‘Certificaat Gastechniek’ ingesteld. Bedrijven met 
gecertificeerd personeel die het op bladzijde 37 getoonde schild voeren, 
zijn keuringsgerechtigd en geheel vertrouwd met alle typen gasinstallaties 
aan boord van schepen. Inmiddels zijn er ruim 400 bedrijven met 
gecertificeerd personeel. Zijn er wettelijke eisen? Sinds maart 2001 wel. 
Toen is de ISO-norm 10239 ingevoerd. Alle schepen die na maart 2001 
worden opgeleverd en zijn voorzien van een gasinstallatie, moeten voldoen 
aan deze norm. Helaas zijn er enkele verschillen met de eisen van voor 
maart 2001. Het is daarom van belang aan te geven hoe oud uw installatie 
is. De keurder heeft twee controlelijsten, beide garanderen een veilige 
installatie.  
INHOUD 
Veilig gebruik van gas aan boord pag. 3 

Veilig gebruik van gas aan boord 
 
Gas is een economische en veilige bron van warmte en energie aan boord 
van uw schip, als u maar let op een paar elementaire veiligheidszaken. 
Gebruik nooit LPG (‘autogas’). Gebruik bij voorkeur propaan of eventueel 
butaan (propaan heeft namelijk een hogere werkdruk). Bij lagere 
temperaturen dan 5°C zakt de werkdruk van butaan tot 0. Gebruik beslist 
geen wegwerptankjes. Het verwisselen ervan is niet zonder risico. 
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Bij open boten worden zogenaamde losse gassets gebruikt. Zorg dat het 
verwisselen van de tankjes bij deze gasset op het voordek of op de wal 
plaatsvindt. Houdt u aan de voorschriften en adviezen van de leveranciers 
van uw apparatuur. Sluit het gas af als u van boord gaat. Slaapt u aan 
boord? Sluit dan de gasfles ‘s nachts af, als u tenminste geen 
gasapparatuur (koelkast, kachel) gebruikt. Zorg voor voldoende ventilatie, 
voorkom condens of erger nog: koolmonoxide. 
 
De juiste berging van de gasfles(sen) 

 
De meeste kans op lekkage van gas bestaat bij het verwisselen van 
gasflessen. Bijvoorbeeld door onzorgvuldige aansluiting, scheve montage 
of oude afdichtingsringen. Omdat gas zwaarder is dan lucht, zal het gas 
naar het laagste punt zakken en zich daar verzamelen. Als u bedenkt dat 
een kleine concentratie gas (2 procent in de lucht!) al explosief is, zal het 
duidelijk zijn dat weglekkend gas nooit in de boot mag komen. Plaats 
gasflessen dus buiten en rechtop in een gasbun, met zowel aan de onder- 
als de bovenkant niet-afsluitbare ventilatieopeningen naar ‘buitenboord’. 
Plaats gasflessen nooit in de zon! De kast of bun moet bij voorkeur van 
metaal zijn vervaardigd en in ieder geval gasdicht zijn ten opzichte van het 
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inwendige van ‘t schip. Een gasbun moet aan de onderzijde een schuin 
aflopende lekgasafvoer naar buitenboord hebben (minimaal inwendige 
diameter 19 mm), die voldoende boven de waterlijn ligt. Plaats een gasfles 
in ieder geval nooit benedendeks, in de kuip of in de motorruimte. Bevestig 
de gasfles(sen) zeevast.  
 
 

 

 

 

De vaste gasleiding 

 
Voor vaste gasleidingen mogen uitsluitend naadloze koperen of 
roestvaststalen pijpen worden gebruikt. De leidingen moeten makkelijk 
bereikbaar en te inspecteren zijn. Bij het aanbrengen van de 
knelkoppelingen op zacht koperen pijp moeten er altijd steunbussen 

worden toegepast om insnoering te 
voorkomen. Zachtsoldeerverbindingen 
zijn verboden! Slangen (ook slangen 
met aangeperste koppelingen) mogen 
niet zijn aangetast. Als regel wordt 
aangehouden dat de slangen maximaal 
drie jaar oud mogen zijn.  
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De bevestigingsbeugels 

 
Voor het vastzetten van leidingen 
moeten bij voorkeur koperen (in ieder 
geval metalen) beugels met een 
rubberen inleg worden gebruikt. De 
gasleiding moet daarbij voldoende 
expansieruimte houden.  
 
De buigzame leiding (slang) 
 
In een installatie, gebouwd na maart 2001, mag alleen een slang worden 
gebruikt bij het cardanisch opgehangen kooktoestel. Enige uitzondering 
hierop is als er slechts één toestel rechtstreeks wordt aangesloten op de 
gasfles. In een installatie gebouwd voor maart 2001, mogen alle toestellen 
zijn aangesloten met een gasslang. Er mogen uitsluitend van een 
fabricagedatum voorziene, goedgekeurde oranje propaanslangen worden 
gebruikt en dan alleen bij aansluitingen voor apparaten waarop geen vaste 
leiding aangesloten kan worden. Een slang mag niet langer zijn dan één 
meter (tenzij voorzien van een aangeperste koppeling, zie afbeeldingen 
pagina 31) en bij voorkeur niet ouder dan drie jaar. Voorkom knik en torsie, 
zorg voor een juiste afmeting van de gasslang. Slangen zonder 
koppelingen moeten altijd worden aangesloten op slangtules, nooit 
rechtstreeks op de gladde pijpeinden. Slangverbindingen met propaanslang 
op slangtules moeten altijd worden vastgezet met goede slangklemmen: 
twee rvs klemmen per zijde. Sinds kort is er ook een slang met rvs-mantel 
en aangeperste koppelingen op de markt gebracht met een levensduur van 
25 jaar. Let op het CE keurmerk. Voor de verbinding van fles en 
aansluitkraan op de verzamelleiding (hoge druk) zijn er speciale slangen 
met koppelingen met linkse draad. In een van deze koppelingen is de 
fabricagedatum ingeslagen.  
 
Drukregelaars 

 
De maximum werkdruk van de 
regelaar mag nooit hoger zijn dan 
50 mbar. Er moet altijd een vast 
gemonteerde regelaar worden 
geplaatst met afblaasveiligheid. De 
maximale leeftijd van zo’n regelaar 
is tien jaar. Daarna moet hij 
vervangen worden. Het jaartal staat 
aan de onderzijde ingeperst.   
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Het gasleidingsysteem 
 
Bij een installatie met één gasfles kan de regelaar rechtstreeks op de 
gasfles worden gemonteerd. Bij een installatie met twee gasflessen moeten 
op de verzamelleiding twee aansluitkranen worden gemonteerd. Hierna 
komt dan de regelaar, een afblaasventiel en dan de hoofdkraan. Dit hele 
systeem moet zich in de flessenberging bevinden. Een manometer voor de 

regelaar kan dienen als gaslektester: open na het sluiten van alle 
toestelkranen de flesafsluiter om deze vervolgens weer te sluiten en lees de 
druk af. Deze mag gedurende 
minimaal 15 minuten niet dalen. 
De flessenberging moet met een 
gasdichte schotdoorvoer worden 
verlaten. De aanleg hiervan is 
uiteraard vakwerk.  
 
De aangesloten (gas) 
toestellen 
 
Alle aangesloten toestellen in vaartuigen moeten thermo-elektrisch zijn 
beveiligd en voorzien van een afsluiter voor het betreffende toestel. De 
sluittijd van de thermo-elementen moet maximaal tussen 6 en 60 seconden 
liggen. Of de klep daadwerkelijk sluit, is hoorbaar na het sluiten van de 
toestelkraan. Een eenvoudige, maar noodzakelijke controle! Geisers en 
kachels moeten altijd worden aangesloten met vaste leidingen. In nieuwe 
installaties geldt dit ook voor koelkasten. Geef bij geisers en kachels de 
voorkeur aan gesloten toestellen. In nieuwe installaties is dit verplicht, ook 
voor koelkasten. Deze gesloten toestellen voeren de benodigde 
verbrandingslucht aan van buiten en voeren het verbrandingsgas ook weer 
af naar buiten. De open toestellen moeten in ieder geval zijn voorzien van 
een afvoer naar buiten die aan een aantal voorwaarden moet voldoen: 
informeer bij de vakman. Denk hierbij ook aan voldoende ventilatie, 
voorkom condens of erger: koolmonoxide. Voor verbranding van een 
kubieke meter propaan is 24 kubieke 
meter lucht nodig. Bedenk dat een 
koelbox ook een vlam heeft, maar vaak 
geen aansluiting voor afvoer van 
verbrandingsgassen (oudere types). Ook 
open toestellen moeten zijn voorzien van 
een thermische vlambeveiliging. 
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Aandachtspunten 
 
Onderstaande aandachtspunten zijn uw gasspecialist uiteraard 
terdege bekend. Toch is het praktisch dat ook u, als watersporter en 
klant, weet wat de juiste installatievoorschriften zijn. 
 
• Gasleidingen en slangen moeten overal goed zichtbaar en te inspecteren 
zijn.  
 
• Gasleidingen mogen niet door motor- en accuruimten lopen. Is er geen 
andere mogelijkheid, dan moeten daar in ieder geval geen koppelingen 
worden gemonteerd en de leidingen moeten worden beschermd. 
 
• Gasleidingen moeten minimaal 20 cm van elektrische leidingen 
geïnstalleerd zijn, 
 
• Gasleidingen moeten beschermd zijn tegen mechanische 
beschadigingen. 
 
• Gasleidingen moeten goed gebeugeld zijn en daarbij voldoende 
expansieruimte houden. 
 
• Bij schotpassages moet altijd een schotdoorvoer worden gebruikt. 
 
• Bij diverse aftakkingen moet een goedgekeurd afsluiterblok/verdeelblok 
worden geïnstalleerd. Dit geeft minder verbindingen en dus minder 
kans op lekkage. 
 
• Kachels, geisers en koelkasten moeten altijd via een aansluitkraan en een 
vaste leiding worden aangesloten. Sinds maart 2001 mag alléén voor 
cardanisch opgehangen kooktoestellen een buigzame leiding worden 
gebruikt, mits de lengte maximaal een meter is. • Flexibele leidingen 
moeten zodanig worden gemonteerd, dat deze niet overbelast worden door 
te veel buiging. 
 
• Laat voor alle verbindingen alleen knelfittingen gebruiken. Bij zacht 
koperen pijp moeten steunbussen worden toegepast om insnoering te 
voorkomen. 
 
• Voor bochten is het beter dat de pijp gebogen wordt, dan dat er haakse 
koppelingen worden gebruikt. 
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Uit te voeren controles 

 
Het HISWA-bedrijf en/of de instelling met een gecertificeerde medewerker 
is herkenbaar aan het onderstaande bord ‘Certificaat Gastechniek’. Bij elk 
van deze adressen kunt u periodiek een complete inspectie van uw 
installatie laten uitvoeren; deze adressen kunt u opvragen bij de 
organisaties die op achterzijde van deze brochure zijn vermeld.  
 
Deze test omvat: 
 
1. Controle op deugdelijkheid en dichtheid van de installatie  
 
2. Toetsing aan de ISO-norm 10239 aan de hand van een checklist 
 
3. De beoordeling van de gehele installatie en aangesloten apparaten. 
 

Geadviseerd wordt tenminste eens in de drie jaar een inspectie uit te 
voeren. Na deze inspectie wordt een bewijs verstrekt. Het unieke 
nummer op dit bewijs correspondeert met de naam van de 
gecertificeerde deskundige die de controle heeft uitgevoerd. 
 

 
 



37 
 

Wat te doen bij brand? 
 

Als u alle voorzorgsmaatregelen heeft getroffen, de apparaten veilig 
gebruikt en periodiek zorgt voor vakkundige controle, is de kans op 
ontploffing of brand aan boord gelukkig erg klein geworden. Maar: een 
ongeluk blijft in een klein hoekje zitten. 
Bij brand aan boord is de volgorde: 
 
Eerst bemanning, dan het schip. 
 
Zorg dat iedereen in veiligheid wordt 
gebracht. 
 
Bespreek zo’n calamiteit vooraf en neem 
instructies met uw scheepsgenoten door.  
Door paniek worden kleine ongelukken 
groot. 
 
Zorg voor goed en werkzaam 
Blusmateriaal. 
 
Dus geen oude, roestige brandblussers 
ergens in het vooronder, maar actueel 
materiaal dat direct voor het grijpen  ligt. 
 
Denk bijvoorbeeld aan een 
branddeken in of bij de kombuis. 
 
Laat uw blussers elke twee jaar keuren. 
Neem geen risico. Bovendien voorkomt u 
op deze manier problemen met de 
verzekering. 
 
Is de EHBO-doos paraat? 
 
Zorg voor een complete verbandtrommel. 
En weet wat u moet doen als u de deksel eraf haalt?  
 
Stel in de jachthaven waar u ligt eens voor een EHBO-cursus te 
organiseren tijdens de rustige wintermaanden. EHBO-vrijwilligers geven die 
graag, en als er onverhoopt wat gebeurt, bent u er dankbaar voor. 
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Naam GebDatum

Duijvendijk, J.M. van 4 apr. 1955

Frankena, W. 4 apr. 1950

Broxks, C.M. jr 15 apr. 1982

Buitenhek, P.C. 18  apr. 1932

Daalen, J.J. van 24 apr. 1926

Naam GebDatum

Batenburg, C. 5 mei 1991

Freeke, A.A.H. 13 mei 1968

Donker, W.A.M 17 mei 1922

Bouman, L.M. 18 mei 1953

Fonville, P.J.A. 20 mei 1977

Bulsing, M. 21 mei 1971

Dommanschet, L.C. 21 mei 1934
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MUTATIEFORMULIER 
 
Teneinde de administratieve verwerking correct te laten verlopen, dienen 
alle mutaties met gegevens van een lid, aspirant-lid of donateur van WSV 
“De Vlietstreek” schriftelijk opgegeven te worden.  
 
Ter vereenvoudiging kunt u dit formulier gebruiken.  
 
Ondergetekende (naam) : 
 
Adres : 
 
Postcode/Woonplaats : 
 
Geeft hiermede de volgende veranderingen aan 
WSV “De Vlietstreek” op: 
 
Nieuw adres : 
 
Postcode/Woonplaats : 
 
Telefoonnummer : 
 
Emailadres : 
 
Opzegging lidmaatschap per : 
 
Wijziging lidmaatschap in donatie : 
 
Opzegging dient te geschieden uiterlijk één maand voor het einde van het 
verenigingsjaar, 31 december, aan; 
 
Mieke Polet 
Du Meelaan 500 
2722 ZL Zoetermeer 
E-mail: m.a.polet@casema.nl 
 


