
 

1 
 

 

  

 
OFFICIEEL CONTACTORGAAN VAN DE 

WATERSPORTVERENIGING 
 

“ D E V L I E T S T R E E K “ 
 

GELEGEN AAN DE JACHTHAVEN “BEVERDAM” 
MAANWEG 96J, 2516 AA DEN HAAG TEL. 070-381 74 33 

 
Het Kompas wordt gedrukt door: Print Studio 

 
Dit blad verschijnt vijf maal per jaar 

in februari, april, juni, september en november 
De redactie behoudt zich het recht voor de kopij 

– waar nodig – in te korten of te wijzigen. 
 

Sluitingsdatum voor het inleveren van kopij voor het volgende 
nummer uiterlijk 31-8-2014 naar redactie@wsvdevlietstreek.nl 

Opgericht dd. 30-08-1970 juni  2014  Nummer 3 
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Voorzitter:  
 
Aad Harteveld 
Eendenlaan 7 
2566 VZ  Den Haag 
tel. 06-289 03 103 

email: voorzitter@wsvdevlietstreek.nl 
 

Haven- en 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: 
 
Vacature 
 

Automatiseringscommissie: 
 
Wouter Polet 
email: automatisering@wsvdevlietstreek.nl 
 

Redactie: 
 
Henry Terlouw 
Esmoreitplein 25 
2531 EJ  Den Haag 

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: 
 
Vacature 

mailto:voorzitter@wsvdevlietstreek.nl
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mailto:secretaris@wsvdevlietstreek.nl
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mailto:kantine@wsvdevlietstreek.nl
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VAN DE REDACTIE 

 
Sandra Mahieu-Arons en Frank Arons zijn gestopt met de redactie van 
het Kompas. Verschillende jaren hebben zij voor een mooi 
verenigingsblad gezorgd. Ik wil Sandra en Frank bedanken voor het 
vele werk dat zij gedaan hebben. 
 
Na een goede overdracht is dit het eerste Kompas dat ik als redactie in 
elkaar heb mogen zetten. Het is een leuke uitdaging om voor een mooi 
verenigingsblad te zorgen. 
 
Graag stel ik mij ook gelijk even 
voor. Ik ben Henry Terlouw en 
sinds ruim een jaar lid van De 
Vlietstreek. Ik heb al verschillende 
leden ontmoet, maar nog lang niet 
iedereen gesproken. Daarom hier 
iets meer over mijzelf. 
 
Ik ben getrouwd en samen met mijn 
vrouw Willemijn hebben we drie 
kinderen, Veerle, Hugo en Celeste. 
Sinds twee jaar hebben we een 
boot en zijn we in het weekend 
geregeld op het water en in de 
haven te vinden.  
 
Het zou mooi zijn als er nog een enthousiast lid is dat samen met mij de 
redactie van het Kompas zou willen vormen zodat we een aantal taken 
kunnen verdelen. Ik heb ondertussen gemerkt dat er heel wat komt 
kijken bij het maken en versturen van het Kompas. Heb je zin om het 
Kompas vorm te geven, de eindredactie te doen of voor de verzending 
te zorgen, laat het mij weten. 
 
In dit Kompas zo net voor de zomer een stukje van onze voorzitter en 
secretaris, een fotowedstrijd en natuurlijk alle jarigen van de komende 
maanden. Natuurlijk zie ik jullie kopij graag tegemoet zodat het 
volgende Kompas weer een stukje dikker zal zijn. 

 
 
Henry Terlouw 
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VAN DE VOORZITTER 
 

Beste Vlietstrekers, 
  
Na de ledenvergadering in april lijkt het wel of de tijd een tandje erbij zet 
en sneller gaat. Als u dit leest zijn de meesten van ons alweer lekker 
aan het varen. Sommigen lange tochten en anderen een dagje op de 
Vliet. Ieder wat wils, zeg maar.  
 
In de ledenvergadering hebben we een belangrijk besluit met elkaar 
genomen ten aanzien van onze huisvesting. Het bestuur heeft in de 
ledenvergadering voorgesteld om gelden te reserveren om over 12 jaar 
ons clubhuis de Bever te vervangen. Althans, door nu extra 
reserveringen te plegen zouden we dat tegen die tijd kunnen doen. 
 
Het bestuur is tot dit voorstel gekomen na overweging van de 
onderhoudskosten van zowel de houten opbouw als de toenemende 
kosten van de werfbeurten. De subsidie van de Provincie zullen we nog 
wel inzetten om daarmee de ventilatiekokers te verwijderen en een 
vervangende ventilatie aan te brengen.  Ook omvat het plan nog een 
werfbeurt voor het onderschip over vijf jaar en een modernisering van 
het interieur. Aangezien de verzekering van de Bever vereist dat het 
schip iedere 7 jaar op de werf is voor inspectie en onderhoud, dient de 
daaropvolgende werfbeurt zich dan weer in 2026 aan. Een tweetal jaar 
daarvoor zal het dan zittende bestuur aan de ledenvergadering een 
plan voor de vervanging van de Bever voorstellen, waarmee de 
exploitatiekosten sterk zullen dalen. Uiteraard stoppen bij de vervanging 
ook de extra reserveringen. 
 
Natuurlijk heeft het dan zittende bestuur ook de mogelijkheid om een 
andere optie voor te stellen zoals een renovatie.  We kunnen nu niet 
alle opties voorzien, maar wel een vooruitziende blik hebben in het 
financieel beleid. De komende jaren gaan we in ieder geval door met de 
Bever en gaan we dus ook nog door met de aanpassingen die we reeds 
in gang hebben gezet zoals de renovatie van de (heren)toiletten. 
 
Over toiletten gesproken. Deze week is het bijbotenrek afgebroken om 
plaats te maken voor een container waar een complete toiletunit, zowel 
heren als dames, in gebouwd is. Deze unit hebben we via Arno van der 
Lans gekregen van de Gemeente Westland. Voor ons een mooie 
uitbreiding op onze havenvoorzieningen en tegelijkertijd een goede 
oplossing voor de eigen leden die minder goed ter been zijn.  
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Piet Swart en Jan Buitelaar hebben hard gewerkt om de 
voorbereidingen tijdig voor elkaar te krijgen en alle verzamelde rommel 
uit het rek op te ruimen. Nu moeten we de unit nog aansluiten, dat zal 
van het najaar aangepakt gaan worden. 
 
In deze ledenvergadering hebben helaas meerdere mensen afscheid 
genomen, zoals ik de afgelopen Kompas al meldde. Zo ook de redactie 
van het Kompas.  
Gelukkig heeft Henry Terlouw zich opgeworpen om deze zo belangrijke 
taak op zich te nemen. Als u dit leest, is dat in ieder geval gelukt. 
Proficiat daarmee, Henry! Een hele prestatie zelfs met de hulp van de 
oude redactieleden Frank en Sandra Arons. 
 
Ik wil nog graag aandacht vragen voor het feit dat Henry er niet in zijn 
eentje voor kan zorgen, dat we zowel een clubblad van deze kwaliteit 
hebben als een goede actuele website. Zijn er dus mensen 
geïnteresseerd om daarmee te helpen, bel dan even naar Henry of mij! 
 
Voor het bestuur zijn we ook op zoek naar een vervanger voor de 
functie van Mieke Polet, die na 29 jaar afscheid heeft genomen.  Ik zou 
graag in contact willen komen met belangstellenden voor een 
bestuursfunctie.  
 
Iedereen een fijne zomer toegewenst met mooi vaarweer! 
 
Aad Harteveld 
Voorzitter WSV de Vlietstreek 
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VAN DE SECRETARIS 
 

Geachte leden, 
 
24 April j.l. hebben we de ledenvergadering gehad, waarvan ik u nu de 
afgesproken besluiten en actiepunten wil presenteren: 
 

1. We zijn als vereniging inmiddels lid van de VNM 

2. De aanvraag voor een aanvullende invalideplaats is wegens het 

niet overeenkomen met de KvK gegevens er opnieuw bij 

ingeschoten. Op 30 mei is er opnieuw geappelleerd, maar 

helaas nog geen bericht terug. 

3. We hebben inmiddels een toiletunit gekregen van de gemeente 

Westland die we in het komend seizoen 2015 voor gebruik 

gereed willen hebben 

4. Er is in de persoon van Henry Terlouw een nieuw redactielid 

voor het Kompas en we zoeken nog versterking. 

5. De penningmeester heeft toegezegd een ook voor leken 

leesbaar financieel verhaal op te stellen voor de volgende 

ledenvergadering. 

6. Mieke heeft ons (na 29 jaar) verlaten, dus we zoeken een 

nieuw bestuurslid! 

7. De kascontrolecommissie gaat vaker controleren.  

8. Vanuit de ledenvergadering is aan het bestuur toestemming 

gegeven het twaalfjarig investeringsplan voor vervanging van 

de Bever ten uitvoer te brengen 

9. Het komend half jaar worden de beleidslijnen van het 

beleidsplan voor 2014/2015 opgezet 

 
Zoals U ziet is en wordt er veel gedaan, maar vooreerst wens ik u een 
voorspoedig en met goed weer gezegend vaarseizoen toe 
 
Met vriendelijke groet, 
Uw secretaris 
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OPEN BRIEF 
 
Geacht bestuur en leden van de WSV De Vlietstreek 
 
Door operaties aan mijn knie en heup heb ik de voorlaatste en laatste 
ledenvergadering niet bij kunnen wonen. Op de laatste vergadering 
nam mevrouw Mieke Polet afscheid als bestuurslid. Wat ik niet begrijp 
is dat mevrouw Mieke Polet, die bijna 30 jaar lang met zoveel inzet en 
wisselingen van besturen haar taak volbracht, niet als erebestuurslid is 
voorgedragen. Dat heeft ze naar mijn inzicht, na al die jaren wel 
verdiend. Doe het haar maar na.  Misschien kan dat alsnog rechtgezet 
worden. 
 
Aad Groen 
 
 
 

FOTOWEDSTRIJD 
 

Het Kompas is op zoek naar de leukste zomer(vakantie)foto. Natuurlijk 
mag het groengele Vlietstreekvlaggetje op deze foto niet missen. Stuur 
je mooiste foto voor 30 augustus 2014 naar de redactie. 
 
 
 



 

11 
 

 



 

12 
 

VERJAARDAGSKALENDER 
 

Jarig in juni:  
Dhr. Gerard van Delft   02-06-1941 
Dhr. Jan Nordlund   03-06-1953 
Dhr. M. Kortekaas   04-06-1967 
Dhr. Jan Persoon   05-06-1963 
Dhr. Richard Vreedenburg  09-06-1971 
Dhr. Raymond de Bruijn  10-06-1966 
Dhr. Henk Tims    11-06-1944 
Dhr. Cees Steegers   12-06-1946 
Dhr. Ton Harteveld   23-06-1959 
Dhr. Martin Jansen   24-06-1970 
Dhr. Gerrit den Heyer   26-06-1929 
Dhr. D.P. Tetteroo   28-06-1956 
Dhr. John Mathijsen   29-06-1966 
Dhr. Cees Wellhüner   30-06-1935 
Dhr. Simon van der Zwan  30-06-1955 
  
Jarig in juli:  
Mevr. Marian Voorheijnen  03-07-1948 
Dhr. Wim van der Helm   08-07-1931 
Dhr. Mario Bootsman   08-07-1973 
Dhr. Jaap Rontberg   09-07-1941 
Dhr. Hans Joosten   13-07-1965 
Mevr. Sandra Mahieu-Arons  26-07-1976 
Dhr. J.P.C.M. Oomen   28-07-1946 
  
Jarig in augustus:  
Dhr. Ton de Heer   05-08-1946 
Mevr. Anneke Dijk-Keus  08-08-1947 
Dhr. Cas Hoenstok   15-08-1937 
Dhr. Martin Muller   17-08-1942 
Dhr. Arno van der Lans   17-08-1964 
Dhr. Bram Buys    19-08-1930 
Dhr. Klaas Persoon   20-08-1937 
Mevr. Johanna van der Lans  20-08-1970 
Dhr. Mano Somaidien   22-08-1970 
Mevr. Mieke van der Linde  24-08-1960 
Dhr. Jack van der Woude  28-08-1959 
Dhr. Henk Osendarp   28-08-1979 
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PRIKBORD 

BEDANKT 
 

Medeleden 
 

Met dit bericht wil ik allen bedanken 
voor de belangstelling na mijn knie- 
en heupoperaties in de vorm van 

bloemen – telefoon – bezoek thuis en 
fruitmand van de vereniging, enz. 

enz. Dit heeft me echt goed gedaan. 
 

Bedankt,  Aad Groen 

 

GEZOCHT 
 

Een nieuwe redactielid voor Kompas, 
informatie bij de redactie. 

 
redactie@wsvdevlietstreek.nl 

 

BORREL 
 

De openingsborrel ter ere van ons 
nieuwe bedrijfspand! 

 
Vrijdag 20 juni van 16:00 tot 19:00 

 
Zeilmakerij / Stoffeerderij 

CoverWorks 
Veerpolder 1d, 2361 KV in Warmond. 
 

Graag horen wij of u komt. 
071 – 407 49 40 

 

 

mailto:redactie@wsvdevlietstreek.nl
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HAVEN 
 
In de haven is weer hard gewerkt. Het rek met bijboten is afgebroken 
en er is een container met sanitair geplaatst. 
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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

