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Voorzitter:  
 
Aad Harteveld 
Eendenlaan 7 
2566 VZ Den Haag 
tel. 06-289 03 103 

email: voorzitter@wsvdevlietstreek.nl 
 

Haven Werfcommissie: 
 
Piet Swart (vice voorzitter bestuur) 
tel. 070-327 50 23/ 06-536 25 290 
 
email:  

haweco-voorzitter@wsvdevlietstreek.nl 

Secretaris: 
 
Ad van Vliet 
Jan van Kanrede 54 
2901 TB Capelle a/d IJssel 
tel. 06-513 98 213 

email: secretaris@wsvdevlietstreek.nl 
 

Havenindeling/ligplaatsen: 
 
1

e
 havenmeester: 

Ton Harteveld tel: 06-506 64 560 
2

e
 havenmeester: 

Ton Polet tel: 06-273 49 932 

email: havenmeester@wsvdevlietstreek.nl  
 

Penningmeester: 
 
Cees de Vos 
Beetslaan 62 
2281 TK Rijswijk 
tel. 070-304 03 91 
email: 

penningmeester@wsvdevlietstreek.nl 
 

Kantinecommissie: 
 
Voorzitter: Iris van Vianen-Persoon 
tel. 070-394 66 14 
Overige commissieleden: 
Mieke v.d. Linde (penningmeester) 
Ton en Vera v.d. Valk 

email: kantine@wsvdevlietstreek.nl 

Ledenadministratie: 
 
Frank van der Maaten 
De Savornin Lohmanlaan 503 
2566 AM Den Haag 
tel. 06-511 82 353 
email: 

ledenadministratie@wsvdevlietstreek.nl 
Wijzigingen alleen via mail of schriftelijk! 
 

Evenementencommissie: 
 
Voorzitter: Henk Kort 
tel. 070-394 04 86 
Penningmeester: vacature 
Commissielid: Arie van Reest 
email:  

evenementen@wsvdevlietstreek.nl 
 

Algemeen bestuurslid: 
 
Mieke Polet 

Automatiseringscommissie: 
 
Wouter Polet 
email: automatisering@wsvdevlietstreek.nl 
 

Redactie: 
 
Sandra Mahieu-Arons 
Agrippinastraat 5 
2275 VA Voorburg 
tel. 06-511 14 749 

email: redactie@wsvdevlietstreek.nl  
 

Betaling dient te geschieden op 
rekeningnummer: 
IBAN:NL02INGB0005607263.BIC:INGBNL2A 
t.n.v. WSV De Vlietstreek 
Ledenadministratie 
’s Gravenhage 

Overige redactieleden 
 
Frank Arons 
tel. 070-387 40 06/ 06-196 99 213 
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VAN DE REDACTIE 

 
Kijk naar de foto op pagina 1 en zie dat velen het tijd vonden om de 
winterzeilen naar binnen te halen.  
 
Ook de schildertent is weer in volle glorie voor gebruik gereed en we 
hebben op het moment dat ik dit schrijf zelfs de Scheveningsedag al 
achter de rug. 
 
Dat betekent dat weer heel veel leden op de haven zijn geweest en 
hard gewerkt hebben om dit voor elkaar te krijgen.  
 
Staat deze aflevering van Kompas vol met informatie voor de komende 
Algemene Ledenvergadering, er is ook een stukje over de veranderde 
vaarregels opgenomen. 
 
Verder wil de Redactie van Kompas enkele enthousiaste leden 
oproepen om de redactie van Kompas over te nemen. Na jaren is de 
motivatie een beetje op en persoonlijke omstandigheden veranderen 
waardoor de werkzaamheden steeds moeilijker te combineren zijn. 
Natuurlijk laten we u niet alleen met deze nieuwe uitdaging. U kunt ons 
mailen of bellen met vragen.  
 
Ja, iets meer als elementaire kennis van Word is wel nodig, maar met 
wat aanwijzingen van ons komt u een eind. U hoeft dus niet met nieuwe 
software aan de gang om een aflevering van Kompas te produceren. 
 
We hopen met deze oproep iets van een sluimerende behoefte om zelf 
te schrijven wakker te maken. 
 
Frank 
 
 

GEZOCHT 
 

Een nieuwe redactie voor Kompas, 
informatie bij de zittende redactie. 

 

redactie@wsvdevlietstreek.nl 
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VAN DE VOORZITTER 
 

Beste Vlietstrekers, 
 
Het voorjaar begint al goed. 
Het mooie weer van de laatste 
weken zorgt er voor dat velen 
weer actief met de boot aan de 
slag zijn om onderhoud te 
plegen. Dat geldt jammer 
genoeg niet voor iedereen. We 
hebben nog altijd schepen in 
de haven waar weinig of geen 
onderhoud aan wordt verricht. 
De Haweco zorgt er voor dat 
het bestuur tijdig daarvan op 
de hoogte wordt gesteld zodat de eigenaren aangesproken worden om 
bijvoorbeeld naar een scheepswerf te gaan. Naast het feit dat het geen gezicht 
is die groen uitgeslagen boten met kapot gewaaide Gamma zeiltjes, bestaat er 
ook het gevaar dat boten door te weinig onderhoud zinken en overlast en 
schade veroorzaken voor de andere leden van de vereniging. Onlangs is de 
Huibert-Lena gezonken door mij op dit moment nog onduidelijke oorzaak. Feit is 
wel dat de haven gedurende een aantal dagen afgesloten was met 
olieschermen en we schade hebben opgelopen aan de steiger zelf. Natuurlijk 
kan ons dat allemaal overkomen maar goed onderhoud beperkt natuurlijk wel 
de kans daarop. In dit geval was het toch prettig dat de eigenaar goed 
verzekerd was en het allemaal snel geregeld werd. Ondanks het feit dat dit 
slechts de tweede maal is in de historie van de Vlietstreek dat er een boot zinkt 
in de haven maakt het de controle op het verzekerd zijn van schepen in de 
haven toch wel weer redelijk. 
 
Onze overkapping / schilderloods is sinds afgelopen weekeinde ook weer 
operationeel dankzij een aantal leden, maar toch vooral dankzij Ton Persoon 
die muur- en paalbeugels voor de bevestiging van de drijvers heeft gemaakt. 
Met de inzet van de Westlander Josephine is samen met de werkploeg 
vervolgens het zeil weer opgespannen. Nu maar hopen dat de constructie 
bestand is tegen de najaarsstormen. 
In de Bever heeft Ab van de Brule zich enorm ingezet om de renovatie van de 
damestoiletten af te maken. Enkele weken lang heeft hij getegeld, gevoegd en 
de wc’s geplaatst. En het resultaat mag er zeker zijn. Dankzij onbaatzuchtige 
initiatieven als deze, en vele anderen die ik nu niet noem, kunnen we de 
vereniging draaiende houden.  
 
Inmiddels hebben we ook met een tweetal beleidsavonden gehad met de leden. 
Alhoewel de avonden minder goed bezocht werden dan de eerste sessies in 
2012 waren de aanwezigen betrokken bij de onderwerpen en heeft het bestuur 
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weer een goed beeld gekregen van hetgeen leeft in de vereniging en hoe we 
aankijken tegen onderwerpen als de Rotterdamse Baan, de ledenaanwas, 
financiën, communicatie en onze huisvesting. Tijdens de ledenvergadering in 
april zullen we op onze huisvesting, de Bever, uitgebreid terugkomen. In 
verband met het verlagen van de Hoornbrug hebben we als vereniging een 
vergoeding ontvangen voor het verlagen van ons drijvende clubhuis. De keuzes 
die we hebben in het continueren van het gebruik zullen we in de 
ledenvergadering bespreken. 
 
De vernieuwing van het beleidsplan zal op deze ledenvergadering nog niet 
beschikbaar zijn. Willen we als bestuur een plan hebben waar we echt wat aan 
hebben dan is er tijd nodig om dat te realiseren en, misschien wel het 
belangrijkste, betrokkenheid van alle bestuursleden en commissies. Het 
beleidsplan 2015-2016 zal dus in november worden ingebracht in de 
ledenvergadering. Wel zullen we in de ledenvergadering de beleidslijnen 
bespreken die als leidraad bij de realisatie van het plan zullen worden 
gehanteerd.  
 
Het bestuur zal de komende tijd helaas ook wat verschuivingen kennen. In de 
ledenvergadering van april zal Mieke Polet-Krijgh na 29 jaar afscheid nemen.  
Hoewel ik daar als bestuurslid maar een kleine periode van heb meegemaakt, 
kan ik nu al zeggen dat we haar zullen missen. Mieke is ons collectieve 
verenigingsgeheugen en heeft het zelden mis als ze een wetenswaardigheid 
verkondigd. Niettemin is 29 jaar een mooie tijd en heeft ze actief bijgedragen 
om de ledenadministratie netjes over te dragen op een nieuwe leest. Uiteraard 
heeft ze nog veel meer gedaan en meegemaakt in de afgelopen jaren. Hopelijk 
wil ze daar nog wat anekdotes van in het Kompas zetten.  
 
Ook Piet Swart, Bestuurslid en voorzitter van de Haven en Werfcommissie heeft 
te kennen gegeven aan het einde van dit jaar afscheid te zullen nemen. Piet 
heeft de afgelopen jaren enthousiast invulling gegeven aan deze functie. Ik vind 
het dan ook jammer dat het bestuursteam hem op termijn zal verliezen. Voor 
het bestuur is het noodzakelijk dat we goede opvolgers of opvolgsters vinden.  
Ik kom graag in contact met mensen die geïnteresseerd zijn in een 
bestuursfunctie en op hun eigen wijze, maar wel met het afgesproken beleid in 
het achterhoofd, deze functies uit willen voeren.  
 
Ook de Redactie heeft onlangs helaas te kennen gegeven met de 
ledenvergadering te stoppen met hun functie. Beide commissieleden, Vader en 
dochter Arons, zijn al vele jaren samen de Redactie en hebben vele 
Kompassen gemaakt en een mooie jubileum uitgave die velen nog in de kast 
hebben liggen. We hopen dat er leden zijn die het op zich willen nemen om het 
verenigingsblad te realiseren, maar ook de vereniging op een breder 
communicatievlak willen ondersteunen. 
 



 

8 
 

Een activiteit die ik eigenlijk nog even wil noemen is de reanimatiecursus op 9 
april. Naar aanleiding van de vragen over de aanschaf van een AED 
(defibrillatie)apparaat om te gebruiken in het geval van (hart)calamiteiten heeft 
het bestuur het initiatief genomen om een reanimatiecursus te organiseren en 
daar een bedrag voor beschikbaar te stellen. Na de cursus hebben we in ieder 
geval een tiental leden erbij die wat beter op de hoogte zijn wat te doen als 
iemand in de haven wat overkomt. Een geruststellende gedachte voor velen. 
De daadwerkelijke aanschaf van een AED schuiven we nog even voor ons uit 
omdat we vinden dat er meer leden moeten zijn die het apparaat kunnen 
gebruiken, maar veel belangrijker, ook kunnen reanimeren. Het bevorderen van 
de kennis van reanimatie zien we dus als eerste prioriteit. 
 
Rest mij nog iedereen een mooi voorjaar toe te wensen, dan kunnen we de 
boot weer fris schilderen en snel gaan varen! 
 
 
Aad Harteveld 
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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 
op donderdag 24 april 2014 

aanvang 20:00 uur in de Bever 
 
Aan alle leden, donateurs en belangstellenden. 
U bent van harte uitgenodigd voor het bijwonen van deze 
ledenvergadering. 
 
Agenda 
1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda, correspondentie  
2. Notulen van Algemene vergadering van 28 november 2013 

gepubliceerd in het Kompas van april 2014 
Bestuursmededelingen, Commissies 

a. Automatiseringscommissie 
b. Evenementencommissie (EvCo)  
c. Haven en werfcommissie (HaWeCo) 
d. Kantinecommissie (KaCo) 
e. Redactie Kompas  

 
3. Jaarverslag secretaris 2013  

Financieel verslag 2013 
Verslag kascontrole commissie, dechargeverlening 
Bestuursverkiezingen/-samenstelling 

a. Verkiesbaar: Aad Harteveld (Voorzitter) 
b. Aftredend en niet verkiesbaar: Mieke Polet-Krijgh 

(Algemeen Bestuurslid) 
c. Niet aftredend: Cees de Vos (Penningmeester), Piet 

Swart (Voorzitter Haweco) en Ad van Vliet (Secretaris) 
 

4. Benoeming nieuwe commissieleden 
Discussie omtrent de toekomst van het clubhuis de Bever 
Beleidsvoornemens 
Rondvraag 
Sluiting 

 
De pauze wordt op een nader te bepalen moment ingelast. 
 
Ad van Vliet 
secretaris 
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING  

 
Van november 2013 

 
Aanwezig zijn 57 leden en aspirant-leden met eventuele familie, 
waarvan 7 nieuwe aspirant-leden. 
17 leden hebben zich officieel afgemeld w.o. 2 nieuwe aspirant-leden. 
6 leden laten zich formeel vertegenwoordigen. 
Dit verslag is opgemaakt door de hagelnieuwe secretaris: te weten 
A.N.(Ad) van Vliet 
 
1 en 2: Opening en mededelingen: 
 
Voorzitter heet iedereen welkom en verzoekt aansluitend een minuut 
stilte voor de ons ontvallen Wim Schrama. 
1. Ad van Vliet heeft plaatsgenomen achter de bestuurstafel. Dit 
zal bij punt samenstelling bestuur officieel worden gemaakt. 
2. De Hoornbrug wordt verlaagd, wat gevolgen heeft voor de 
Bever. Het bestuur heeft contact met de Provincie over te nemen 
maatregelen. Deze moet worden verlaagd met ongeveer 40 cm om in 
de toekomst naar de werft te kunnen. Er wordt onderzocht hoe dit te 
realiseren met financiering door de Provincie. 
3. De gemeente Den Haag heeft contact gezocht in verband met 
exploitatie van aan te leggen Fokker- en Poolsterhaven. Deze havens 
worden als waterberging aangelegd met eventuele mogelijkheden voor 
watersport. Dit is ook gevraagd aan de andere watersportverenigingen 
in Den Haag. Vooralsnog menen wij als bestuur hier(nog) geen effort in 
te steken. Dit zou namelijk betekenen dat de haven zich over 2 of 3 
locaties zou verdelen wat beheerstechnisch niet eenvoudig zal zijn. 
4. Zoals in Kompas vermeld gaat de Rotterdamse Baan (Tunnel 
tracé vanaf de Binckhorstlaan naar Ypenburg) door. Wij hebben als 
bestuur een voorziening opgesteld over onze zorgen omtrent 
bereikbaarheid en zijn derhalve als betrokkenen (stakeholders) 
genoteerd. Dit heeft tot gevolg dat wij voortdurend geïnformeerd 
worden. Er zullen 150 vrije parkeerplaatsen verdwijnen. Dit plan zal 
volgens planning in 2019 gerealiseerd zijn. De Maanweg zal volgens 
informatie qua karakter in ieder geval wijzigen en voornamelijk 
rustiger/veiliger worden. 
5. De status van het tekort in de kantinekas. Voorzitter heeft twee 
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maanden geleden contact gehad met de politie en OM naar aanleiding 
van vragen. Het is vooralsnog niet zeker dat de aangifte resulteert in 
vervolging. Wij worden op de hoogte gehouden. 
6. Er circuleren 2 ledenlijsten. De een is bedoeld als presentielijst 
en de ander is een lijst met gegevens van leden welke wordt verzocht 
te controleren. Dit is nodig omdat Bestuur bezig is met een nieuwe 
digitale ledenadministratie (e-captain). Uiteraard is iedereen erbij 
gebaat dat deze administratie foutloos opstart. 
7. Het lidmaatschap van het Watersportverbond heeft onze 
bijzondere aandacht. 
Jaarlijks gaat voortzetting van het lidmaatschap met veel extra 
administratieve handelingen gepaard. Als vertegenwoordiging is het 
Watersportverbond vooral gericht op de wedstrijdsport en vinden wij, 
als voornamelijk recreatie en motorbootvaarders ons slecht 
vertegenwoordigd. Bovendien kost het lidmaatschap meer dan € 2700 
per jaar. Wij hebben daarom als bestuur gekeken naar andere 
mogelijkheden en zijn terechtgekomen bij het Verbond Nederlandse 
Motorbootsport. Vanuit hun publicaties vinden wij onze vereniging daar 
veel beter bij passen bovendien kost het lidmaatschap daar ongeveer 
€ 250 a € 300 (exclusief inschrijfgeld à € 130 )  
  



 

12 
 

Het bestuur vraagt de leden toestemming te verlenen het lidmaatschap 
bij het Watersportverbond te mogen beëindigen. Wij gaan dan 
onderzoeken of de organisatie (VNM) ons minstens hetzelfde en 
misschien beter kan vertegenwoordigen. De regeling omtrent ECOTAX 
is (ook gevraagd door A. van de Loos-Persoon) identiek. Dat voordeel 
blijft in ieder geval behouden. 
8. Het huishoudelijk reglement van 1970 is teruggevonden en 
“verdient” een update. Hier is 2 maanden geleden een projectgroep 
mee gestart. De commissie bestaat uit : Gregor Kester, Rob van 
Heemert, Gino Langer en Aad Harteveld namens het bestuur. 
9. Het ligt in de bedoeling om dit reglement up-to-date te houden 
door genomen besluiten (in o.a. bestuursvergaderingen) direct op te 
nemen. Tevens is het de bedoeling het Haven en Werf reglement te 
implementeren in het Huishoudelijk reglement zodat we slechts één 
document hebben naast de statuten. 
10. Vanouds bestaat er een vergoedingsregeling voor inzet door 
bestuur en vrijwilligers welke wij als bestuur opnieuw willen beoordelen. 
Deze regeling achten wij erg gedateerd en in deze tijd misschien wel 
niet meer passend op deze vereniging. Het huidige bestuur heeft voor 
het merendeel haar vergoeding teruggegeven. Dit blijft in de 
verenigingskas. In de toekomst willen we af van deze regeling, maar 
naar een tegemoetkoming in de kosten. Deze kosten moeten dan 
bestaan uit structurele, dan wel werkelijk gemaakte kosten. We 
scheppen daarmee een eerlijker beleid voor elke vrijwilliger. Het is niet 
te verdedigen dat een vrijwilliger een vergoeding ontvangt en een 
andere vrijwilliger niet. De volgende vergadering komen we als bestuur 
met een voorstel ter goedkeuring. Voor afgelopen jaar blijft de oude 
regeling van kracht en wordt als zodanig uitgekeerd.  
11. Zoals eerder gemeld gaan we per 1 januari over naar een 
nieuwe (digitale) ledenadministratie. Deze administratie zal 
overgenomen worden door Frank van der Maaten en zal Mieke Polet, 
die dit met enige tussenpozen sinds de tachtiger jaren van de vorige 
eeuw heeft gedaan, ermee stoppen. Zij blijft aan als algemeen 
bestuurslid. Bijkomend voordeel is dat de ledenadministratie daarmee 
niet meer door een bestuurslid beheerd wordt, waardoor het bestuur 
zich meer kan richten op beleid van de vereniging. Frank stelt zich voor 
door heel even te gaan staan. Het mailadres zal aangepast worden. 
12. Vanuit bestuur wordt voorgesteld om de kascontrolecommissie 
jaarlijks van vers bloed te voorzien door elk jaar een lid van deze 
commissie te vervangen. Het bestuur verwacht dan nieuwe en andere 
controles op de boeken. Aad Valk reageert hierop positief met de 
nadruk dat het op dit moment erg goed gaat. Hij ziet echter ook de 
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voordelen. Wisseling wordt voorgesteld bij de voorjaarsvergadering. De 
commissie zal dit intern bespreken en maakt in ieder geval in de 
huidige samenstelling dit seizoen vol. Gerard van Delft stelt een proces 
van wisseling voor. Dit wordt door de commissie mede bepaald, 
afhankelijk van de dan geldende situatie. 
Note; deze wisseling van leden is reeds in het huidige huishoudelijk 
reglement beschreven doch blijkbaar in onbruik geraakt. 
13. Gedurende de vergadering bedankt de voorzitter Ron Winkel 
voor zijn gift. Ron heeft gereedschap voor de vereniging beschikbaar 
gesteld. 
 
3.  Vaststellen agenda. Voorzitter voegt een agendapunt toe onder 
6, te weten: samenstelling bestuur 
 
4.  Correspondentie. Er is verder geen officiële correspondentie 
ontvangen 
 
5.  Notulen Algemene ledenvergadering van 25 april 2013 
Blz 1 Piet Zwart wordt hersteld in Piet Swart 
Blz 2 en Blz 5 wordt Gerard X gewijzigd in Gerard van Delft 
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Overal waar Cees Vos wordt benoemd moet Cees de Vos gelezen 
worden 
Onder Evenementen commissie Arie van de Hees moet zijn Arie van 
der Reest 
Met deze wijzigingen worden de Notulen van 25 april 2013 vastgesteld. 
 
6. Samenstelling Bestuur: met ingang van heden wordt de 
voorgestelde kandidatuur van Ad van Vliet met algemene stemmen 
aangenomen, waarmee de aanstelling een feit is. 
Ad zal de functie van Secretaris van de vereniging gaan bekleden. 
 
7.  Commissieactiviteiten. 
 
Haven en Werfcommissie door Piet Swart. 
 
De Bever krijgt prioriteit, maar uiteraard wordt de toestand van de 
steigers niet vergeten 
De voortgang onderhoud van de Bever gaat voorspoedig en volgens 
planning. De voormalig bestuurskamer is aangepast als functioneel 
havenkantoor met vergaderfaciliteit en voorzien van een extra raam met 
uitzicht over de haven. 
Tevens is een aanvang gemaakt met de opknapbeurt van de 
toiletgroepen. Dit zal enige tijd in beslag nemen. Intussen dienen de 
dames en heren elkaar op één toilet te “dulden”, maar dat zal naar 
verwachting geen problemen opleveren. Het streven is dit voor het 
vaarseizoen gereed te hebben. 
Oproep aan de leden: Is er iemand die stucvaardigheid heeft en kan 
tegelen??!! 
Zo niet moet deze werkzaamheid worden uitbesteed. 
 
Het slot van het toegangshek zou worden vervangen maar dit gaat 
helaas niet zonder slag of stoot. Het slot is retour leverancier omdat 
veel van de bijgeleverde sleutels niet pasten. 
Roel zal de inmiddels opnieuw gearriveerde sleutels opnieuw ruilen bij 
de leden. 
Intussen biedt de code zoals in het Kompas gepubliceerd uitkomst. 
(mits men deze onthoudt!>> 2918#). 
 
De Haweco heeft de ambitie het aanzien van de vaste steigers te 
verfraaien en verbeteren, eventueel met aan te vragen subsidie. Dit kan 
niet zonder uitgewerkte business case (=plan) 
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Piet roept de hulp in van de leden om een dergelijk plan (business 
case) op papier te krijgen. 
Nader bericht en oproep volgt op de website en in het kompas. 
 
Piet verklaart nut en noodzaak van de werkbeurten. Dit is een eis aan 
de leden om onze haven betaalbaar te houden. Het bij herhaling niet 
verschijnen op een werkbeurt zonder bericht zal in de toekomst ook niet 
zonder gevolgen blijven.  
Binnen het bestuur is besloten dat in zo’n geval sancties volgen.  
Als het onverhoopt niet mogelijk is een werkbeurt op een bepaalde 
datum bij te wonen kan de betreffende persoon via het rooster een ruil 
regelen met een ander lid om vervolgens deze werkbeurt op een ander 
tijdstip te vervullen.  
Bij verhindering door werkafspraken, ziekte of niet mogelijke ruiling 
dient men in ieder geval even contact op te nemen met Jim Moore 
(coördinator) via telefoon of mail. (niet op het laatste moment!!) U wordt 
dan opnieuw ingedeeld. 
 
Er is in het seizoen 2013 ongeveer even veel havengeld van Passanten 
ontvangen als in 2012. Dit is het resultaat van minder passanten en een 
kleine verhoging van het passanten geld. De uiteindelijke opbrengst is  
€ 3491 euro. 
Het gebruik van de douches à € 61 lijkt misschien niet veel maar haalt 
naar verwachting in de toekomst meer passanten binnen.  
 
Kantinecommissie 
De kantinecommissie is uitgebreid met één persoon in verband met de 
financiën. Tevens zijn er ook nieuwe vrijwilligers die zich in willen zetten 
achter de bar. Dit zijn er eigenlijk nog te weinig en Iris doet een oproep 
aan andere vrijwilligers om zich ook in te zetten. 
Verder is er een stevige samenwerking met de 
evenementencommissie, waarvan de vergaderingen steevast worden 
bijgewoond door Iris van Vianen of Ton Valk. 
 
Evenementencommissie door Henk de Kort 
 
Henk start met het bedanken van de zeer gewaardeerde inzet en goede 
samenwerking met de Kantinecommissie en ook de inzet van de 
vrijwilligers van de evenementencommissie. 
Applaus volgt.  
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Henk wordt bijgestaan door Arie van Rees als vicevoorzitter en Wim 
Groeneveld als penningmeester. Dit was Ine Kramer, maar Ine was 
geen volwaardig lid van de vereniging en dat is een eis. 
Met ingang van hedenavond 28 november 2013 is Ine bereid gevonden 
partnerlid te worden en kan zij haar taken als penningmeester weer 
oppakken, waarvoor hulde. 
 
Binnenkort zal er een gesprek plaatsvinden tussen de penningmeester 
van de commissie en de penningmeester van de vereniging (Cees de 
Vos). 
Tijdens dit gesprek zullen richtlijnen vastgesteld worden hoe 
financiering en geldstromen moeten gaan lopen bij het organiseren van 
evenementen. 
 
Henk meldt verder dat alle tot nu toe gehouden evenementen tot volle 
tevredenheid van commissie en bezoekers zijn verlopen. Wel signaleert 
hij een terugloop van het bezoek wat op zich jammer is en roept de 
leden op tot actie. 
Evenementen bevorderen de gezelligheid, saamhorigheid, 
betrokkenheid en het vergroten van kennis en netwerk binnen de 
vereniging. Dit heeft tot nog toe de vrijwilligers gestimuleerd hun inzet te 
tonen. Het zou leuk zijn als de leden dan ook gebruik maken van de 
gelegenheid. 
 
De commissie zoekt ook wegen voor vernieuwing, mocht u ideeën 
hebben zijn deze welkom. Een van de ideeën is het in ere herstellen 
van de hemelvaarttocht waar belangstelling voor lijkt te bestaan. 
Uitwerking en publicatie volgt. 
Tot zover volgens Henk. 
 
Redactie Kompas door Sandra.  
Na enig zoeken heeft Sandra de naam te pakken van de winnaar. Er 
zijn behoorlijk veel goede inzendingen geweest en Piet Kelder is daar 
uitgeloot. Helaas schittert Piet door afwezigheid.  
De vorige prijs is ook al opgestuurd naar Martijn Franssen. Deze kon 
ook vanavond niet aanwezig zijn.  
De volgende prijs wordt geshowd door Sandra en zij daagt de 
aanwezigen uit de winterpuzzel op te lossen. 
Sandra roemt de inzendingen die ontvangen zijn en roept op om meer 
kopij zodat het Kompas beter gevuld kan worden. Vooral in de zomer 
wordt het wat erg mager.  
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Leuke reisverhalen en eventueel inhoudelijke kennis, alles is welkom! 
 
Voorzitter vult dit aan met de inzet ten behoeve van de inhoud van de 
website. De huidige redactie heeft hier te weinig tijd voor en Aad Kelder 
is bereid gevonden deze taak op zich te nemen.  
 
De automatiseringscommissie meldt geen nieuwe activiteiten. Zij zijn 
wel druk bezig met de verbetering van het wifi netwerk in de haven wat 
op meerdere fronten zeer gewaardeerd wordt, niet in de laatste plaats 
door passanten. 
 
Voorstelling nieuwe leden. 
De nieuwe secretaris mag de nieuwe leden introduceren bij de andere 
aanwezige leden.  
De nieuwe leden krijgen een nieuwe sleutel, een vlag van de vereniging 
en een exemplaar van het haven en werfreglement. Aldus gevraagd 
wordt er géén mast verstrekt bij de nieuwe vlag. Die dient in eigen 
beheer gemaakt dan wel aangeschaft te worden. 
 
Afmeldingen. 
1. Mevr. Annemarie van der Dussen moet werken en kan 
vanavond dus niet aanwezig zijn. 
2. Ilonka en Wolter Sillevis-Smit hebben zich bij Mark van Vianen 
afgemeld. 
 
Achtereenvolgens passeren onder luid applaus de overige nieuwe 
leden: 
1. Thijs en Paulien Sickens-de Wal  
2. Olaf van Slogteren 
3. Hans Joosten (zonder boot) 
4. Ron Winkel 
5. Irene en Jack van der Woude 
6. Mario Bootsman en Stephanie van Tuyl 
7. Dennis Harteveld 
En daarmee gaan we de pauze in. 
 
Begroting 
De begroting is naar realiteit gecorrigeerd vanuit 2013 naar 2014 
inclusief verhoging met 2,8 % conform index (CPI) en naar de stand per 
eind september. Dit is een jaarlijks terugkerend ritueel. 
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Penningmeester geeft toelichting op de prijsverhoging (ook 2,8 % CPI) 
zoals vermeld in de prijslijst en meldt tevens dat de prijs van 
partnerleden ontbreekt. Dit bedraagt € 36 per jaar.  
Op aanvraag (van Corrie Valstar) wordt toegelicht dat vanuit de sessies 
rondom het beleidsplan in de vorige ledenvergadering is besloten, de 
eerder geïnventariseerde behoefte aan medelidmaatschap van 
partners, op deze manier mogelijk te maken. Leden en partners zonder 
boot kunnen nu ook lid worden. Dit is geheel vrijwillig.  
Het bedrag € 36 is niet gelijk aan volledig lidmaatschap, maar wordt als 
redelijk geacht naast het lidmaatschap.  
 
Verder zijn de te verwachten kosten eveneens opgehoogd met de CPI 
index. 
De reserveringen voor vervanging Bever (inmiddels € 60.000 ) worden 
getracht met € 5000 per jaar op te hogen. 
 
Er wordt staande de vergadering een correctie op het percentage water 
gemeld. 25 % van de haven moet 75% zijn. De tikfout (geen drukfout 
dus) wordt gecorrigeerd. 
Het feit dat de evenementencommissie geen budget meer heeft wordt 
toegelicht. 
Er wordt voor ieder evenement en aparte begroting gemaakt met de 
bedoeling dat de evenementen zichzelf bedruipen. De benodigde 
gelden vooraf worden vanuit de algemene middelen tijdelijk 
beschikbaar gesteld.  
 
De gas en elektra kosten worden vooraf hoger ingeschat en als zodanig 
teruggevonden op de begroting. 
Nogmaals wordt door Aad Valk de kosten rond het lidmaatschap van 
het watersportverbond onder de aandacht gebracht. Voorzitter geeft 
aan dat met de inmiddels gegeven toestemming van de leden de 
klaarliggende brief met opzegging, morgen 29 november aangetekend 
verzonden zal worden (noot secretaris: de brief is door het 
watersportverbond in goede orde ontvangen en de opzegging gaat in 
vanaf 1-1-2014) 
 
Op de vraag van Astrid Sens of het huren van de Bever door niet leden 
op de prijslijst thuishoort geeft voorzitter de verklaring dat in sommige 
gevallen (KPN e.d. ) toch verhuurd wordt maar dat dit tot de 
uitzonderingen behoort. 
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Met deze toelichting wordt de begroting vastgesteld door de 
vergadering. 
 
Als extra wordt aandacht gevraagd voor een reservering/planning van 
gelden voor een eventueel te maken jollensteiger.  
Na enige discussie wordt duidelijk aangegeven dat dit geld niet bij 
voorbaat uitgegeven wordt maar gereserveerd, voor het geval dat er 
geld moet worden uitgegeven. 
Een dergelijk jollensteiger moet de overlast van zwervende bijboten 
opheffen. Een eerste gedachte is daarvoor een van de grotere boxen 
op te offeren met het voorbehoud dat de opbrengst van deze box dan 
door de stalling van de bijboten moet worden gecompenseerd. 
Op deze wijze bieden we als haven een alternatief.  
De daadwerkelijke oplossing wordt de volgende vergadering aan de 
leden voorgelegd ter beoordeling.  
Het geld voor deze reservering zal uit de algemene middelen worden 
gefinancierd. 
 
Vanuit de havenmeesters geeft Ton Harteveld aan dat de zwervende 
bijboten in de zomerperiode passanten kost omdat zo’n box als bezet 
wordt ervaren door gasten. 
Desgevraagd geeft Ton aan dat er naar verwachting 15 boten plaats 
kunnen vinden. 
Het idee is dat dit in mogelijk 10 jaar kan worden terug verdiend. 
Arno van der Lans beredeneert dat het probleem zich vooral in de 
zomer voordoet omdat er in de winter minder/niet gevaren wordt. 
In de zomer kan zeker een box worden gereserveerd. Met het 
aanbrengen van afmeer mogelijkheden zou het probleem eenvoudig 
opgelost kunnen worden. De suggestie van Arno wordt als zeer welkom 
ervaren en aan de HAWECO gevraagd dit in het plan mee te 
onderzoeken.  
De vergadering wordt akkoord gevraagd en gegeven deze gelden 
(ongeveer € 7000 ) volgens plan te reserveren. 
  
Voor de duidelijkheid wordt nog eens aan Cees Steegers duidelijk 
gemaakt dat de financiën voor de grote steiger al gereserveerd zijn.  
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Beleidsplan 
In het voorjaar 2014 wil het bestuur een update realiseren van het 
beleidsplan omdat dit inmiddels al 2 jaar gebruikt wordt. Het lijkt erop 
dat gekozen beleidsvoornemens zeker nagestreefd worden en 
minstens deels gehaald worden.  
Zaken als organisatie, communicatie, lidmaatschapsvormen 
geldstromen, passanten, wifi e.d. hebt u vanavond de revue zien 
passeren. 
Komend jaar staan zaken als promotie, optimalisering van de 
automatisering en communicatie nog extra op de agenda. Naar 
verwachting zal gebruik van de website de betrokkenheid verder 
vergroten en makkelijker aandacht vestigen op bijvoorbeeld de 
evenementen. Op vraag van de voorzitter of iedereen het beleidsplan 
kent geeft hij voorbeelden als lidmaatschapsvormen. Het vastrecht is 
qua recht inmiddels aangepast. Het vastrecht is nu zo geregeld dat U 
het vastrecht, bij geen gebruik gedurende drie jaar, verliest. 
 
Op vragen van Rob van Heemert over het beleidsplan wordt toegezegd 
dat het beleidsplan in ieder geval zal worden rondgestuurd en tevens 
achter “login” op de website wordt geplaatst. 
 
Rondvraag 
Cees Koelman van Doornik vraagt naar de in vorige ledenvergadering 
gevraagde actie om een extra invalide-parkeerplaats. Voorzitter geeft 
aan hier nog geen actie op te hebben gepleegd. Dit zal zo snel mogelijk 
worden opgepakt. 
Anneke van der Loos benadrukt dit nog eens in relatie tot de 
aangekondigde problematiek van de Rotterdamse Baan. 
 
Er wordt gevraagd aandacht te geven aan het plaatsen van een bord 
met verwijzing voor passanten. Dit heeft zo zijn eigen problemen maar 
zal door HAWECO worden bezien. Tevens zal aandacht gegeven 
worden aan betere informatie bij de centrale bediening en de 
sluismeesters zodat die passanten wel naar ons door gaan sturen. 
Dick bevestigt dit nogmaals. Piet Swart heeft ideeën als een verticale 
vlag en/of het bord te vernieuwen. 
 
Arno dient een extra plannetje in als alternatief voor het jollensteiger. 
Dit wordt aan de HAWECO overhandigd. 
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Gerard van Delft denkt dat de verhoudingen tussen de Residentie en de 
Vlietstreek extra aandacht verdienen. Voorzitter verklaart dat dit al  
gaande is. Het voltallig bestuur is op visite geweest. Er zijn diverse 
(gevoelige) onderwerpen besproken en in goede verstandhouding op 
papier geregeld. Dit overleg zal jaarlijks worden gecontinueerd. 
Gerard blijkt zelf een probleem te hebben gehad dat in overleg met 
havenmeesters opgelost had moeten worden. De oorzaak daarvan ligt 
in het feit dat vertrekkende schepen niet op tijd weg zijn, maar heeft 
geen relatie met de Residentie als zodanig. 
 
Wally vraagt aandacht voor folders waarin onze haven wordt 
gekenmerkt met weinig tot geen passantenplaatsen. Bestuur herkent dit 
en zal actie ondernemen. 
Wally vraagt tevens verstandig gebruik van de invalide parkeerplaats. 
Hij verzoekt deze alleen te gebruiken als er verder geen plaats is. Als er 
voldoende plaats is gelieve dan op een andere plaats te gaan staan en 
de invalideplek blijft dan gereserveerd!! 
Dit geldt ook voor gebruik gedurende meerdere dagen. 
 
Henk de Kort vraagt de intekenlijst voor de Hemelvaarttocht zo snel 
mogelijk in te vullen. 
Deze zal door Henk zowel in Kompas als via de website ook 
gepubliceerd worden. 
 
Cees de Vos vraagt te laten weten of leden in plaats van een acceptgiro 
een (digitale) factuur (via email) willen ontvangen. Dit kan via een 
mailtje naar Frank of Cees via 
Ledenadministratie@vlietstreek.nl 
Het gebruik van acceptgiro is erg duur. Voor diegene die dat willen 
wordt onderzocht om automatische incasso te regelen. (herhaald 
verzoek door Sandra). Als dit erg duur blijkt blijven we voorlopig met 
een factuur werken maar dient ook door leden bewaakt dat deze op tijd 
betaald wordt. 
 
Wouter Polet geeft nog aan dat de website onder wsvdevlietstreek.nl 
bereikt kan worden. 
 
De voorzitter sluit de vergadering met de blijde mededeling dat deze 
vergadering erg goed bezocht is en dankt de aanwezigen voor hun 
aanwezigheid. 
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BALANS EN RESULTAAT 2013 
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JAARVERSLAG SECRETARIS 
 

 

Watersport Vereniging “de Vlietstreek”; Verenigingsjaar 45 
 
Onze vereniging bestaat per 31 december 2013 uit 
134 leden, 4 ereleden, 13 leden van verdienste, 2 partnerleden, 14 
donateurs en niet te vergeten 1 bijzonder lid in de persoon van Mieke 
Polet-Krijgh. 
Vanuit de leden vormen in onderstaande tabel genoemde personen het 
bestuur bijgestaan door een zestal commissies waarvan in bijlage het 
overzicht met de bijbehorende namen. 
 
 
Samenstelling Bestuur 
 

Naam Functie Datum in 
functie 

Periodiek 
aftredend 

Aad Harteveld Voorzitter 26-4-2011 2014 

Piet Swart* Vice-Voorzitter 26-4-2011 2015 

Cees de Vos  Penningmeester
  

26-4-2012 2015 

Mieke Polet-
Krijgh 

Algemeen 
bestuurslid 

April 1985 2014 

Piet Swart Voorzitter HaWeCo 26-4-2012 2015 

Ad van Vliet Secretaris 28-11-2013 2016 

    

 
Algemeen 
 
Het aantal voorgeschreven bijeenkomsten van het bestuur en 
algemene ledenvergaderingen zijn in 2013 ruimschoots gehaald. 
Aan externe communicatie willen we als bestuur meer aandacht gaan 
besteden. 
We maken al deel uit van het BLF (Bedrijvenvereniging Binckhorst, 
Laakhaven en Fruitweg), waarin we tezamen kijken naar ontwikkelingen 
(w.o. projecten als de Rotterdamse Baan en parkeerproblemen op de 
Maanweg) 
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Op 26 november 2013 is er een overleg geweest met de Residentie, 
waarin een aantal pijnpunten collegiaal zijn besproken en weggewerkt. 
De afspraak is gemaakt dergelijke ontmoetingen te continueren. 
In overleg met de leden hebben we gekozen voor een andere landelijke 
vertegenwoordiging in de vorm van het Verbond Nederlandse 
Motorbootsport (VNM) 
Het VNM is gelieerd aan de KNMC, maar heeft een eigen 
verantwoordelijkheid t.o.v. de KNMC met haar individuele leden. 
Als bestuur denken we daarmee beter landelijk en internationaal 
vertegenwoordigd te zijn en als gevolg van de overstap ook een 
enorme financiële winst te hebben geboekt. 
Deze mening wordt steeds meer versterkt naarmate we meer inzicht in 
de inzet van het VNM krijgen. 
 
Het moet vermeld dat wij als bestuur van de vereniging nastreven een 
levendige, gezellige en bereikbare vereniging neer te zetten. Door veel 
eigen inzet van de leden creëren we ook een sociaal aantrekkelijke 
omgeving met een betaalbare ligplaats. 
Dit resultaat roept wel een ongewenste reactie in het leven van mensen 
die alleen naar de prijzen van de ligplaats kijken. 
Wij gaan als bestuur daarom selectief om met aanvragen voor nieuw 
lidmaatschap! 
In 2013 hebben we aanvragers voor lidmaatschap af moeten wijzen. 
 
Verder vormt het beleidsplan ons kader waarophet bestuur samen met 
de vereniging haar pijlen voor de komende tijd richt als haalbare doelen 
ter verbetering van wat wij al hebben.  
 
Het beleidsplan omvat de volgende drie hoofdlijnen en een 
onderverdeling; 
 

1. Organisatie en Communicatie  
a) Verbeteren van de interactie tussen commissies en 

de samenwerking met het bestuur 
b) Optimaliseren van het gebruik van automatisering 

bij de uitvoering van de verschillende taken 
c) Verbeteren financieel beleid en controle  

2. Leden en lidmaatschapsvormen 
a) Aansluiten op maatschappelijke ontwikkelingen 
b) Ledenbinding activeren 
c) Betrokkenheid met de vereniging verhogen 

3. Verbeteren van de inkomensstroom  
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a) Aantrekken van subsidies waar mogelijk 
b) Optimaal benutten van de haven, verbeteren 

balans tussen gebruik en onderhoud van de haven 
en de inkomsten 

c) Hanteren van een passantenbeleid 
 
Dit beleidsplan heeft in 2013 geleid tot diverse acties zoals: 

• Realisatie en invoering van een nieuw ledenadministratiepakket 
met koppeling aan de financiele administratie  

• Gedeeltelijke renovatie van de Bever 
• Werving van nieuwe leden 
• Aanpassen van de organisatie-indeling 
• Verbetering van de externe profilering 
• Doorvoeren van bezuinigingen waar mogelijk zonder beperking 

van de verenigingsactiviteiten 
 
En natuurlijk nog veel meer dat wellicht te ver voert om hier weer te 
geven. 
Het hanteren van een beleidsplan geeft de vereniging en het bestuur 
een heldere, met de leden afgestemde richtlijn. Het bestuur wil het 
gebruik van een actueel beleidsplan daarom naar de toekomst 
voortzetten en ook het gebruik van het beleidsplan binnen de 
commissies promoten om een consistent beleid te kunnen voeren. 
2. Het secretariaat 
In 2013 is gelukkig slechts een lid overleden. Helaas bereikte het 
bericht ons eerst veel later.  
Het streven van het secretariaat is U, als lid sneller te kunnen 
informeren, waarvoor graag gebruik wordt gemaakt van de digitale 
snelweg. Het is dus zaak uw adressering bijgewerkt te houden bij de 
ledenadministratie. Geef wijzigingen dan ook direct door aan de 
administratie. 
In de overgang van de ene naar de andere secretaris is een leemte 
ontstaan die langzaam wordt gevuld met inzet en acties die ook 
achteraf nog nodig blijken te zijn. 
Mocht U suggesties hebben horen we het graag . 
 
3. Commissies 
 
a. Automatiseringscommissie 
Deze commissie houdt zich vooral bezig met  
• invoering van e-captain* voor het digitaliseren van de 
ledenadministratie  



 

28 
 

• installatie en onderhouden van wifi 
• onderhoud en vernieuwing van de website  
• stimulering van het gebruik van digitale middelen om de 
communicatie binnen de vereniging te verbeteren. 
*= ledenadministratiepakket, het mag gezegd dat dit al tot vergaande 
vereenvoudiging (waarin ook besparing van inzet en kosten) heeft 
geleid.  
 
b. Evenementen commissie (EvCo)  
De evenementencommissie organiseert diverse festiviteiten als daar 
zijn gourmet, kaart, bingo en dans, mossel avonden en niet te vergeten, 
de Scheveningsedag. 
 
c. Haven & Werfcommissie (HaWeCo) 
De haven en werfcommissie heeft zich in 2013 bijzonder toegelegd op  
• onderhoud en instandhouding van de Bever, w.o installatie van 
doucheruimte  
• aanzet tot vernieuwing van het steiger naast de Bever 
• naar aanleiding van het verlagen van de Hoornbrug het 
onderzoek naar Asbest 
• renovatie van het havenkantoor en van de toiletten 
• onderhoud van het steiger en de electra  
in het laatste kwartaal van 2013 hebben we met de provincie een 
akkoord bereikt over verlagen van de Bever.  
Aan de drijvende steiger werden op diverse plaatsen deeltjes 
vervangen en de verbouwing aan de Bever is na het vaarseizoen weer 
opgestart. 
De overkapping werd getroffen door een zware storm en we moesten, 
om het zeildoek te redden, tijdelijk het zeildoek verwijderen. 
Voor de werkbeurten werden er 10 leden bereid gevonden, om als 
begeleider leiding te geven aan de werkploegen. Er is nu elke zaterdag 
een begeleider aanwezig die de werkzaamheden kent en mensen 
indeelt en materialen en gereedschappen uitgeeft. De resultaten 
daarmee zijn erg bemoedigend. 
 
d. Kantinecommissie (KACO) 
De kantinecommissie heeft zich vooral toegelegd op het bieden van 
gelegenheid tot sociaal contact vergezeld van hapje en drankje. Zij doet 
dit door intensieve samenwerking met de evenementencommissie en 
tevens biedt zij ondersteuning aan individuele aanvragen van leden dan 
wel collegiale watersportverenigingen.   
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In het winterseizoen is elk weekeinde de kantine geopend voor de 
leden en hun gasten. 
 
e. Kascontrolecommissie (KASCO) 
Zij controleren en adviseren het bestuur inzake de toevertrouwde 
financiële middelen en de boekhouding. Vanuit afspraken met het 
bestuur zal dit vaker gaan plaatsvinden. 
 
f. Redactie KOMPAS  
De continuïteit van ons clubblad moet in een adem genoemd worden 
met de website. Beide geven ons als bestuur en U als lid de 
mogelijkheid informatie te delen. Alle artikelen zijn welkom. Het Kompas 
is dit jaar weer accuraat en tijdig uitgekomen. Een aspect waar het 
bestuur veel belang aan hecht. 
 
4. Toekomst 
In mijn beeld als onderdeel van het bestuur is 2013 een leerzaam jaar 
gebleken. 
Op allerlei vlakken moet worden geïnvesteerd om de snelle 
ontwikkelingen bij te kunnen houden. Het blijft een voortdurende 
uitdaging die te delen met de leden. 
Zoals gezegd biedt het beleidsplan een enorme ondersteuning en helpt 
ons de goede prioriteiten te stellen. We rekenen er op met uw en onze 
inzet het volgende jaar weer tot een succes te kunnen maken.  
 
Uw Secretaris 
 
Bijlage Commissie-samenstellingen van WSV de Vlietstreek 
 
Op 31 december 2013 waren de commissies als volgt samengesteld: 
 
Automatiseringscommissie: 
1. Wouter Polet (technisch beheer);  
2. Cees de Vos (database beheer). 
 
Evenementencommissie (Evco): 
1. Henk Kort (voorzitter);  
2. Arie v.d. Reest (commissielid). 
 
Haweco: 
1. Frank Arons (electrotechnicus); 
2. Ab v.d. Brule (onderhoud Bever);   
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3. Jan Buijtelaar (Algemeen technisch onderhoud);  
4. Jim Moor (werkbeurtencoördinator 
5. Ton Harteveld (1e havenmeester););  
6. Ton Polet (2e havenmeester);  
7. Mieke Polet (adviseur bestuur);  
8. Diana Polet-Zaaijer (notuliste);  
9. Fons Sens (vaste steiger + containers);  
10. Roel Siliakus (vice voorzitter + beheer kleine kas);  
11. Cees Steegers (onderhoud drijvende- en vaste steigers) 
12. Piet Swart (voorzitter). 
 
Kantinecommissie (Kaco): 
1. Iris van Vianen (voorzitter);  
2. Mieke van der Linde (penningmeester);  
3. Ton van der Valk (inkoop);  
4. Vera van der Valk (commissielid). 
 
Kascontrolecommissie (Kasco): 
1. Aad Groen (voorzitter);  
2. Arno van der Lans  
3. Aad van der Valk. 
 
Redactie: 
1. Frank Arons (redactielid) 
2. Sandra Mahieu-Arons (eindredactie). 
 
Ad van Vliet  
Secretaris 
 
 

VACATURE IN HET BESTUUR 
 

Beste Leden van WSV Vlietstreek, 
  
Graag willen we uw aandacht vragen voor een vacature in het bestuur 
van onze vereniging WSV de Vlietreek. 
Met de ledenvergadering van 24 april zal Mieke Polet-Krijgh na de 
ongelooflijk lange periode van 29 jaar haar functie als bestuurslid 
beëindigen. 
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Graag zouden we in dezelfde ledenvergadering een opvolger voor haar 
willen benoemen, vandaar dat we u alvast via deze mail op de hoogte 
brengen van de vacature die in april zal ontstaan. 
Het is belangrijk dat het bestuur van onze vereniging goed bezet is met 
mensen die zich in willen zetten voor de vereniging en haar leden. Het 
bestuur bestaat slechts uit vijf leden die het werk van de 
commissieleden ten volle moet ondersteunen om het voortbestaan van 
de vereniging te waarborgen. Ik hoop dan ook dat er leden zijn die zich 
aangesproken voelen om zich in te zetten voor deze functie. 
Belangstellenden voor deze bestuursvacature verzoek ik met 
ondergetekende contact op te nemen. Graag zal ik een toelichting 
geven op de functie, het beleid en de werkwijze van het bestuur van 
WSV de Vlietstreek. 
  
Met vriendelijke groet 
  
Aad Harteveld 
Voorzitter 
0628903103 
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VAARREGELS 

 
Voor uw gelezen door Ad van Vliet, in Overstag van de WSV Leidschendam  

Het Binnenvaartpolitiereglement (BPR): de belangrijkste 
veranderingen: 

De meest recente versie van het BPR (officieel het '9e 
wijzigingsbesluit') is op 1 december 2004 van kracht geworden. Het 
BPR, waar onder andere alle verkeersregels, seinen en lichten op het 
water in staan, is het meest bekend uit de Wateralmanak deel 1.  

U wordt geacht op de hoogte te zijn van de regels op het water, dus 
zorg dat u deze versie aan boord heeft! 

Het Watersportverbond is betrokken geweest bij het opstellen van de 
regels en is tevreden met het resultaat. Belangrijk is dat de positie van 
kleine schepen ten opzichte van grote schepen verbeterd is. Er geldt 
nu weliswaar een algemeen verbod op kitesurfen op de grote 
binnenwateren (Rijkswateren), maar er is met Rijkswaterstaat 
afgesproken dat op de goede kitesurfstekken een ontheffing gegeven 
zal worden. 

Voor iedereen op het water is het natuurlijk van groot belang om te 
weten wat er veranderd is. De belangrijkste verandering is dat de 
tekst een stuk leesbaarder is geworden. De meeste verwijzingen zijn 
er uit gehaald, de begrippen zijn gemoderniseerd en een 'schip niet 
zijnde een klein schip' heet nu gewoon een 'groot schip'. Ook is 
rekening gehouden met de moderne techniek aan boord zoals radar, 
elektronische kaarten en het BPR op CD-rom. Kitesurfen en snelle 
schepen zijn nu opgenomen in de wet. Snelle schepen zijn grote 
schepen die sneller kunnen varen dan 40 km per uur. 

Grootste veranderingen  
Het begrip 'uitwijken voor' is voor een groot deel vervangen door 
'voorrang verlenen aan'. Voorrang verlenen betekent of een 
koerswijziging of een snelheidsverandering. Uitwijken voor een schip 
zou in de praktijk kunnen betekenen: in de problemen komen met 
andere schepen. De term 'voorrang hebben' komt niet in het BPR 
voor, het gaat altijd om voorrang verlenen.  
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Bij enkele situaties staat nog steeds uitwijken, bijvoorbeeld bij twee 
kleine motorschepen die recht tegen elkaar in varen (beide moeten 
uitwijken). 

• De stuurboordwal-regel wordt belangrijker dan 'klein wijkt 
voor groot'. Dit houdt in dat als een klein schip in een kanaal of 
een vaargeul de stuurboordzijde volgt, een groot schip 
voorrang moet verlenen aan het kleine schip. Volgt een schip 
niet de stuurboordwal dan moet een klein schip voorrang 
verlenen aan een groot schip. Alle situaties tussen kleine en 
grote schepen onderling worden nu per artikel apart 
uitgewerkt. 

 

• Een passagiersschip korter dan 20 meter is een groot schip. 
Het schip laat dit overdag aan de overige scheepvaart zien 
met een gele ruit. 's Nachts toont het passagiersschip de 
verlichting voor een groot motorschip of een groot zeilschip. 
Sleepboten korter dan 20 meter die niet slepen o.i.d. zijn 
kleine schepen. Zodra ze echter grote schepen gaan slepen 
worden ze beschouwd als grote schepen. 

 
 
Grote schepen mogen een blauw bord tonen aan kleine schepen als 
ze de verkeerde wal willen gaan varen. 
Bijvoorbeeld in de binnenbocht op een rivier of op een kanaal om naar 
een laad- of losplaats te gaan. Kleine schepen moeten dan voorrang 
verlenen aan grote schepen die het blauwe bord tonen, bij voorkeur 
door aan het verzoek te voldoen. Het is dus niet verplicht! Het moet 
veilig zijn om over te steken naar de verkeerde wal. Een andere 
manier om voorrang te verlenen is het varen buiten de betonning van 
de vaargeul. Voor kleine schepen met een geringe diepgang is dit 
meestal geen probleem. 
Allerlei geluidsseinen hoeven nu alleen gebruikt te worden als 
communicatie via de marifoon onmogelijk blijkt. Bij slecht zicht mogen 
schepen op de wateren genoemd in bijlage 9 (lijst met 
hoofdvaarwegen) alleen verder varen als ze op radar varen en de 
marifoon gebruiken. Kleine schepen met alleen marifoon moeten op 
deze wateren bij slecht zicht dus gaan stilliggen. 

Een replica van seinvlag A geldt nu voor alle duikers en niet meer 
uitsluitend voor sportduikers. 
Andere schepen in de buurt van seinvlag A moeten hinderlijke 
waterbeweging vermijden en zo ver mogelijk van dit bord verwijderd 
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blijven. Onderwatersport wordt op een aantal plaatsen verboden, 
zoals in havens en bij meergelegenheden. Op deze plaatsen is het 
ook verboden te zwemmen. Het voorkomen van hinderlijke 
waterbeweging geldt nu voor alle schepen. 
Een groot schip moet nu dus ook hinderlijke golfslag vermijden als 
het bijvoorbeeld kleine schepen die langs de kade gemeerd liggen 
passeert. 

Kitesurfen wordt verboden behalve op gedeelten van de vaarweg die 
hiervoor door de bevoegde autoriteit zijn aangewezen. 

Natuurlijk is er veel meer gewijzigd dan hierboven vermeld is. Het 
is van groot belang om in de voorbereiding op het nieuwe seizoen 
de nieuwe regels eens door te nemen. Alle schepen behalve kleine 
open schepen zijn verplicht om een bijgewerkt exemplaar van het 
geldige Binnenvaartpolitiereglement aan boord te hebben. 
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VERJAARDAGSKALENDER 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAAM Geb. datum

Dhr. Piet Buitenhek 18 april 1932

Dhr. Jan van Daalen 24 april 1926

Mevr. Josca van Duijvendijk 4 april 1955

Dhr. Wally Frankena 4 april 1950

Dhr. Dick Keppel 10 april 1938

Dhr. Wim van der Laar 6 april 1946

Dhr. Jim Moor 17 april 1952

Dhr. Amiet Nunda 12 april 1966

Dhr. Mathijs de Roode 11 april 1962

Dhr. Cees Rutgers 21 april 1950

Dhr. Piet Swart 23 april 1949

Dhr. Sjaak Veerman 4 april 1966

Dhr. Willem Verhage 29 april 1940

Dhr. Ronald Vermeer 9 april 1969

Dhr. Johan Wagner 9 april 1936

Dhr. Ron Winkel 11 april 1957

Dhr. Wolter Sillevis Smitt 26 april 1966

Dhr. Alfred Stoker 17 april 1946

NAAM Geb. datum

Mevr. Cherique Batenburg 5 mei 1991

Dhr. Leo Bouman 18 mei 1953

Dhr. Marco Bulsing 21 mei 1971

Dhr. Leo Dommanschet 21 mei 1934

Dhr. Willem Donker 17 mei 1922

Dhr. Pascal Fonville 20 mei 1977

Dhr. A.A.H. Freeke 13 mei 1968

Mevr. Gerda Harteveld 30 mei 1944

Dhr. Raymond Jorissen 8 mei 1942

Dhr. Piet Kelder 24 mei 1944

Dhr. Sidney van Oosten 28 mei 1972

Dhr. Piet Pijnenburg 25 mei 1938

Dhr. Jan van Rijs 4 mei 1947

Dhr. Peter van Vilsteren 18 mei 1965

Dhr. G. Withaar de Jong 2 mei 1933

Dhr. Ben van Zwol 17 mei 1940
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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: 
 
Frank van der Maaten 
De Savornin Lohmanlaan 503 
2566 AM Den Haag 
tel. 06 5118 2353 
email: ledenadministratie@wsvdevlietstreek.nl 

mailto:ledenadministratie@wsvdevlietstreek.nl

