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

email: voorzitter@wsvdevlietstreek.nl 
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1

e
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2

e
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Kantinecommissie: 
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Ledenadministratie: 
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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: 
 
Wouter Polet 
 

Automatiseringscommissie: 
 
Wouter Polet 
email: automatisering@wsvdevlietstreek.nl 
 

Redactie: 
 
Henry Terlouw 
Esmoreitplein 25 
2531 EJ  Den Haag 

email: redactie@wsvdevlietstreek.nl  
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VAN DE REDACTIE 

 
Voor u ligt het tweede nummer van het Kompas van 2015. Een dik 
nummer met onder andere de uitnodiging en de stukken voor de 
ledenvergadering van donderdag 23 april 2015. 
 
In het jaarverslag van 2014 leest u wat er afgelopen jaar zoal gebeurd 
is. U kunt zich daarnaast verdiepen in alle cijfers over 2014, zodat u 
goed voorbereid op de ledenvergadering komt. Ook de planning van de 
evenementen voor het komende seizoen staan alweer in dit Kompas. 
En vergeet natuurlijk de Scheveningse dag op 11 april niet. 
 
Helemaal achter in het Kompas treft u ook het formulier aan voor de 
ligplaatsen seizoen 2015-2016. 
 
Komend nummer van het Kompas, net voor de vakantieperiode, willen 
we vullen met uw korte (reis)verhalen. Stuurt u ook een (reis)verhaal in 
van circa 700 woorden? Ik hoop op veel inzendingen en daarmee op 
een mooi en dik juni-nummer. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Henry Terlouw 
 
 
 

 
  

OPROEP 

 
KORTE (REIS)VERHALEN VAN CIRCA 700 WOORDEN VOOR 

HET JUNI NUMMER VAN HET KOMPAS 
 

EVENTUEEL MET FOTO 

INZENDEN VOOR 25 MEI NAAR 
REDACTIE@WSVDEVLIETSTREEK.NL 
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VAN DE VOORZITTER 
 

Beste Vlietstrekers, 
 
Alweer eind maart en het mooie weer dient zich weer aan. De 
botenkriebels beginnen weer en de kwasten worden soepel gemaakt 
om te verven. Toch duurt het nog even voor we het ruime sop weer 
kunnen opzoeken. Eerst hebben we nog wat onderhouds- maar ook 
zeker verenigingsactiviteiten. 
 
Een toch wel heel belangrijk evenement op 11 april is ons 
voorjaarsfeest in de haven, de Scheveningse dag. Een dag vol plezier 
voor iedereen met vis bakken en eten, een rondvaart door Den Haag en 
tussen de spulletjes in de kraampjes kijken naar iets van je gading. 
Meestal hebben we mooi weer, dus dat moet weer een leuke dag 
worden. 
 
Ook krijgen we in april de KNMC (Koninklijke Nederlandsche Motorboot 
Club) met 25 flinke schepen op bezoek. Zij hebben een rondvaart in 
Nederland en de start daarvan is in Den Haag. Al een aantal maanden 
zijn daar de voorbereidingen gaande en wordt ons algemeen 
bestuurslid Wouter Polet daarbij betrokken om de benodigde activiteiten 
in onze haven voor te bereiden en te begeleiden. Op de 17e april zullen 
deze schepen aankomen in onze haven en natuurlijk gastvrij worden 
ontvangen. Die avond zal zelfs de Bever open zijn voor deze club. Het 
bezoek van de KNMC is voor onze vereniging in meerdere opzichten 
van belang. In het kader van de ontwikkeling van ons passantenbeleid 
kan dit betekenen dat meer mensen onze haven kunnen vinden na dit 
evenement. De aandacht die dit evenement krijgt vanuit zowel lokale 
als nationale media brengt ons in ieder geval onder de aandacht zoals 
bij de lokale overheden Gemeente en Provincie. Gemeentelijke 
vertegenwoordigers zullen op de 17e ook aanwezig zijn is de 
verwachting. De persberichten en de KNMC-contacten zullen daar voor 
zorgen. Voor de Vlietstreek is het belangrijk dat de lokale overheid zich 
bewust is van ons bestaan, zeker in deze tijd van grote infrastructurele 
aanpassingen van onze omgeving. 
 
In dat kader hebben we ook de samenwerking met WSV de Residentie 
weer op een hoger peil gebracht. Het bestuur van de Vlietstreek was 
onlangs op een druilerige zaterdag te gast in het clubhuis en op het 
terrein van de Residentie om kennis te maken naar aanleiding van de 
mutaties die we in beide besturen hebben gehad in de afgelopen 
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maanden. Ook was er de gelegenheid om weer de meest belangrijke 
onderwerpen te bespreken en afspraken te maken waar mogelijk. We 
zullen intensief gaan samenwerken om beide verenigingen onder de 
aandacht van onze omgeving en lokale overheden te brengen. Ook 
hebben we afgesproken de vergaderingen van de VNM gezamenlijk te 
bezoeken. De VNM, Verbond Nederlandse Motorboten, het 
overkoepelende orgaan van een kleine honderd watersportverenigingen 
is gelieerd aan het KNMC. Verder zullen we gezamenlijk zorgen voor 
een vertegenwoordiging in de vergaderingen van de 
bedrijvenvereniging van de Binckhorst, de BLF.  
 
Op 19 maart heeft het dagelijks bestuur WSV de Vlietstreek 
vertegenwoordigt op de vergadering van de VNM (Verbond 
Nederlandse Motorboot). Behalve de jaarvergadering werd ook voor 
ons een aantal belangrijke onderwerpen besproken zoals hoe om te 
gaan met de juridische kant van slecht onderhoud aan boten in de 
haven, verlaten schepen en niet betalende eigenaren van schepen. 
Voor het bestuur is het belangrijk te weten hoe daar effectief mee om te 
gaan. Ook heeft het VNM in relatief korte tijd een (digitaal) handboek 
gerealiseerd omtrent het managen van een jachthaven. Inmiddels 
hebben we gezien dat ook voor ons daar nog veel kennis te halen is. 
We houden u daarvan op de hoogte. 
 
Op 23 april is er weer een ledenvergadering van de Vlietstreek waarop 
het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en de 
uitvoering daarvan. Het is dé gelegenheid om vragen te stellen en met 
elkaar te discussiëren wat er beter kan in de toekomst en te zien hoe 
we er financieel voor staan. 
 
Ik nodig u allen dan ook van harte uit om  naar de ledenvergadering van 
uw vereniging te komen en een input te geven.  
 
Aad Harteveld 
 
Voorzitter 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING  
OP DONDERDAG 23 APRIL 2015 

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 Ledenvergadering van 27 november 2014  

gepubliceerd in het Kompas van april 2015 

3. Bestuursmededelingen 

4. Jaarverslag secretaris 2014 

5. Financieel verslag 2014 

6. Verslag kascontrole commissie,  dechargeverlening 2014 

7. Commissies 

a. Automatiseringscommissie 

b. Evenementencommissie (EvCo)  

c. Haven en werfcommissie (HaWeCo) 

d. Kantinecommissie (KaCo) 

e. Redactie Kompas 

8. Bestuursverkiezingen/-samenstelling 

a. Verkiesbaar:  Cees de Vos  (Penningmeester) 

b. Niet aftredend: Thijs Sickens de Wal (Voorzitter Haweco), 

Aad Harteveld (Voorzitter), Ad van Vliet (Secretaris), en 

Wouter Polet (Algemeen Bestuurslid 

9. Benoeming nieuwe commissieleden (zie ook jaarverslag secretaris 2014) 

10. Actualisering beleid en uitvoering daarvan 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

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

Verslag Algemene ledenvergadering WSV De Vlietstreek van 27 
november 2014. 
 

Aanwezig zijn 43 leden en aspirant-leden met eventuele familie. 15 
leden hebben zich officieel afgemeld. 
 

Opening: 
- Voorzitter verzoekt iedereen de aanwezigheidslijst te willen tekenen.  
- Het verslag is voor wat betreft de Nederlandse Taal aangepast en 
benamingen van de commissies goed vermeld, maar niet inhoudelijk. 
Voor ieder die dit wil is het definitieve verslag beschikbaar via de 
secretaris.  
- Zoals U heeft kunnen zien is de tweede invalidenparkeerplaats 
ingericht. 
- Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Correspondentie 
- Secretaris meldt regelmatige correspondentie rond de Rotterdamse 
Baan waarbij cruciale informatie direct zal worden doorgespeeld. 
- Het aangepaste bestemmingsplan voor het gebied rond de haven ligt 
ter inzage en wordt eerdaags  vastgesteld. Gemeente gaat zelf geen 
plannen verwezenlijken. Het gebied wordt qua bestemming aangepast 
van industriegebied naar gemengd kantoor en  mogelijke bewoning, 
zodat eventuele particuliere initiatieven mogelijk worden. De HTM heeft 
als bestemming kantoor gekregen waardoor maximum geluidsniveau 
beperkt wordt tot overdag. Vooralsnog draagt dit geen echte risico’s 
voor ons als vereniging. 
- Er is net voor de vergadering een briefje met punten van Aad van der 
Valk aangereikt inzake achterhouden van informatie en iets over lange 
boten. 
- Aad van der Valk wordt verzocht dit zelf toe te lichten. Hij stelt dit 
graag uit tot na behandeling van de financiën. 
 
Notulen 
- Notulen van de vorige vergadering worden ongewijzigd goedgekeurd. 
- Op aanvraag van Aad Groen wordt nog toegelicht dat het Kompas 
zowel digitaal als op papier beschikbaar blijft. 
 
Begroting 
Er staan alleen nog wat vorderingen uit bij leden.  
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Weliswaar problematisch, maar het is weer gelukt een sluitende 
begroting op te stellen. Dit gaat niet zonder meer. 
Er wordt gerekend met: 

- Onderhoud van zowel vast als drijvend steiger, 
- Onderhoud Bever tot afgesproken einde, zowel binnen als 

buiten, 
- Elektra. 

 
Helaas raakt de crisis ook de leveranciers, waardoor prijzen 
sprongsgewijs duurder worden. Het gehele bestuur kijkt naar mogelijke 
besparingen en voert die ook door. Helaas raken die mogelijkheden ook 
uitgeput. 
 
Mede door veranderende belangstelling is onze watersport hard op weg 
een elitesport te worden. Door de crisis wordt alles snel duurder en voor 
beginners is de drempel vaak te hoog om aan watersport te beginnen. 
Dit is goed merkbaar in onze vereniging als je de gemiddelde leeftijd 
bekijkt. 
 
Het blijft dus een uitdaging om de begroting op orde te krijgen en de 
vereniging fatsoenlijk draaiend te kunnen houden. Om die redenen ziet 
de penningmeester het volgend jaar niet zitten om met de normale 
index te kunnen blijven rekenen en stelt voor volgend jaar (2015) een 
verhoging van 5 à 7 procent te mogen toepassen. 
 
Voorzitter geeft voor de duidelijkheid aan dat de huidige begroting dus 
met de normale index van 2,5 procent sluitend is maar dat dit volgend 
jaar niet meer gaat lukken. Als dit niet akkoord is, moeten we de 
reserveringen gaan beperken, waardoor de vereniging achteruit boert 
en de vervanging van de Bever een probleem wordt. 
 
Voor het eerst sinds jaren hebben we open plekken in de haven en 
landelijk gezien gaat dit ons ook verder nog raken. 
 
Dus volgende begroting gaan we expliciet voorbereiden en dan aan de 
leden voorleggen. 
 
Bijkomend verschijnsel is dat, omdat wij relatief goedkoop zijn, er een 
zuigende werking voor ongewenste aanmeldingen ontstaat. Dit wordt 
mede veroorzaakt door de resolute verwijdering van bootjes uit de 
gemeentelijke wateren. Wij gaan daarom zeer voorzichtig om met 
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nieuwe aanmeldingen, wat mede een oorzaak van de lege plekken kan 
zijn. 
 
Rest op dit moment nog de goedkeuring van de  huidige begroting die 
binnen het mandaat van het bestuur is opgesteld. 
 
Op de  vraag van Frank van der Maaten over de bereikte besparing op 
de energiekosten en wanneer die van toepassing worden, wordt door 
de voorzitter opgemerkt dat we het nu over de begroting hebben maar 
dat de realisatie van 2014 al flinke besparingen hebben opgeleverd. (Dit 
ligt in de orde van grote van ongeveer 8000 euro over meerdere posten 
als watersportverbond, energie e.d.). 
 
Vanuit de zaal wordt gevraagd of bekend is dat de Poolsterhaven en de 
Fokkerhaven mogelijk ook nieuwe kansen bieden voor o.m. de kleinere 
boten als sloepen e.d. Dit is nog niet officieel en de voorzitter stelt een 
publicatie uit een Haagse courant beschikbaar met informatie . 
 
Aad van der Valk (voormalig KASCO-lid) grijpt de gelegenheid om aan 
te geven dat de KASCO haar werk niet voldoende heeft kunnen 
uitvoeren. Door ziekte van de penningmeester ontbreken stukken 
betreffende de kantineomzet. Er wordt toegezegd dat dit in orde komt 
en voorzitter verzoekt een te plannen controle rond half december als 
de administratie in e-captain op orde is gebracht (toezegging 
penningmeester). 
 
Simon van der Zwan wil weten of er in de voorjaarsvergadering een 
jaarrekening over 2014 gepresenteerd zal worden en verwacht dat deze 
door de KASCO expliciet zal worden beoordeeld en van een verslag zal 
zijn voorzien. Voorzitter bevestigt dit. 
 
Op vraag van de voorzitter of de vergadering akkoord is met de 
begroting komen verder geen opmerkingen en daarmee wordt de 
begroting dus vastgesteld. 
 
Prijslijst 2015 
De  prijslijst van 2015 bevat op dit moment nog een 
onderhandelingspunt. Het bestuur bekijkt op dit moment of de prijs van 
de passanten aangepast kan worden naar een meterprijs, omdat er 
meldingen zijn dat de huidige beprijzing soms erg onvoordelig uitvalt 
voor boten die net in de 2

e
 categorie vallen. 
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Na onderzoek kan de prijslijst daar mogelijk op aangepast worden. De 
eis is dat de exploitatie niet wezenlijk mag veranderen. 
 
Er is wat verwarring over de prijs onder overkapping. Nogmaals wordt 
bevestigd dat de eerste week gratis is voor leden en dat de 
aansluitende dagprijs van 5 euro bedoeld is om er geen bootstalling van 
te maken. 
 
Leen geeft als voorbeeld een WSV aan de Linge welke slechts 0,70 
euro per meter per nacht rekent. Dit is voor ons als vereniging niet 
haalbaar. Een voorstel van Peter Klop om een basisbedrag vast te 
stellen en daar bovenop een meterprijs toe te passen is wel een 
mogelijkheid die in het lopende onderzoek meegenomen zal worden. 
Basis blijft dat de inkomsten niet minder mogen worden. 
 
De prijs van de bijboten zal worden bijgesteld (typefout in de prijslijst). 
 
We zijn als bestuur bezig om de gang naar de haven voor passanten in 
de zomer beter de begeleiden. Helaas is bij de brugwachters ingesleten 
dat wij geen plek zouden hebben voor passanten. Voorzitter geeft aan 
dat wij echt behoefte hebben aan vrijwilligers die de haven naar buiten 
toe beter in beeld willen brengen. Ook de belettering van het bord net 
buiten de haven wordt aangepast. 
 
Lid van Verdienste/erelid 
Aad Groen vraagt de vergadering om toestemming om Mieke Polet na 
29 jaar bestuurslid als erelid te benoemen. Dit wordt met grote 
meerderheid  geaccepteerd. Aad vertolkt daarmee de wens van het 
bestuur dat derhalve al bloemen hadden meegenomen en de 
bijbehorende oorkonde later zal uitreiken 
 
Het huishoudelijk en haven en werf reglement.  
Lange tijd is het huishoudelijk reglement (1970) zoek geweest en in 
onbruik geraakt. Het gevolg is dat het haven en werfreglement steeds 
verder is uitgebreid.  De statuten, het haven en werfreglement en het 
huishoudelijk reglement sloten niet meer op elkaar aan en waren her en 
der zelfs in tegenspraak met elkaar. 
Vorig jaar is afgesproken dit op te lijnen wat geresulteerd heeft in het 
nieuwe huishoudelijk reglement. Het is dus niet wezenlijk veranderd, 
maar na inventarisatie in overeenstemming gebracht en leesbaar in één 
document verwerkt. 
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Dit is het resultaat van de heren Gregor Kester, Gino Langer, Rob van 
Heemert en Aad Harteveld die daar afgelopen jaar behoorlijk wat effort 
in hebben gestoken. Het nieuwe document is u toegestuurd. 
 
Gino geeft aan hoe er te werk gegaan is met als uitgangspunt dat het 
een doorvertaling moest zijn van de statuten, zonder strijdigheden. Dit 
resultaat ligt nu voor u ter vaststelling. Vanuit dit document heeft Gerard 
van Delft een aantal vragen geformuleerd, die nu stuk voor stuk even 
worden doorgenomen en waar nodig bijgewerkt. 
 
De indeling van werkploegen zal op een virtueel planbord zichtbaar 
gemaakt worden (website-internet) Dit wordt in het document 
bijgewerkt. Bijkomend verschijnsel is dat er  moeilijk geruild kan worden 
wegens gebrek aan toegang tot medeleden (privacy-wetgeving). Ook 
dit kan op de website (achter inlog) beschikbaar gesteld worden. 
 
Verzekering van vrijwilligers is gemeentelijk geregeld 
(aansprakelijkheid). Dit wordt nagezocht. Ook wordt gezocht naar WA 
en/of ongevallen. Henry Terlouw verwijst naar de site van 
PEPdenhaag.nl. 
 
Wat betekent “Tijdelijk recht” ten opzichte van “Vast recht”  Dit blijft 
vooreerst niet echt duidelijk. 
 
De vergadering gaat aansluitend akkoord met het document 
“huishoudelijk en haven en werfreglement” en het wordt dus bij deze 
vastgesteld. Gezien de verzette hoeveelheid werk worden de heren 
passend bedankt met een aardigheid  in de vorm van een fles wijn. 
 
Pauze 
 
Commissies 
HaWeCo 
Piet Swart geeft een overzicht van te verwachten werkzaamheden: 
Bever: Het plafond en de bijbehorende luchtkanalen worden zsm 
aangepakt. Tevens wordt de binnenzijde aansluitend aangepakt. 
Steiger: Een kwart van het grote steiger zal dit jaar worden vervangen 
door kunststof met de bedoeling dit in 4 jaar geheel vernieuwd te 
hebben. 
Toiletcontainer: Na ontvangst van de offerte is door het bestuur 
besloten een andere weg te bewandelen. We komen daarop terug 
Ton Polet is gestopt als havenmeester, maar blijft wel deel uitmaken 
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van de HAWECO o.a. als planner van de werkbeurten 
Leen Keus is aangezocht en bereid gevonden om als logistiek 
medewerker op te treden. Hij zal zorgen voor diverse 
schoonmaakwerkzaamheden en de vuilcontainer op tijd aan de weg 
zetten en weghalen (applaus). Piet geeft tevens dat hij bij deze stopt als 
voorzitter van de Haweco en dankt  eenieder voor het in hem gestelde 
vertrouwen. 
 
Kantinecommissie 
De kantinecommissie heeft op dit moment geen mededelingen 
 
Evenementencommissie 
Henk de Kort bedankt alle medewerkers en ook de inzet van de 
kantinemedewerkers. Zonder hapje en drankje minder plezier. Henk 
meldt dat  in samenwerking met de penningmeester er naar wordt 
gestreefd dat de evenementen kostendekkend werken. Tot nu lukt dit. 
Wouter Polet gaat namens het bestuur de evenementencommissie 
adviseren en zal desgewenst de vergadering bijwonen. 
 
De Mosselavond bestaande uit mosselen en visschotel was een 
geslaagde bijeenkomst. Vervolgevenementen zullen in het Kompas 
worden opgenomen. Tevens worden ideeën gevraagd van de leden, 
mede omdat evenementen juist voor de leden opgezet worden. Dit zal 
nog in het Kompas aan de orde gesteld worden. Vooruitlopend wordt de 
kerstbingo van 13 december aangekondigd en de nieuwjaarsreceptie 
op 4 januari 2015!! 

18 januari darten  
14 februari gourmetten  
28 februari bingo  
14 maart  Quizavond 
29 maart paasklaverjas/jokeren 
11 april is de Scheveningse dag gepland 

Met de opsomming bedankt Henk voor de aandacht 
 
Redactie Kompas 
Henry meld dat hij helaas nog steeds alleen is en plaatst bij deze een 
oproep voor assistentie. Verder vraagt hij om input.  
 
Automatiseringscommissie 
Op dit moment geen ontwikkelingen. 
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Verslag Kascontrole commissie: 
Aad Groen meldt dat hij naast de opmerkingen welke tijdens de 
begroting behandeld zijn, verder geen opmerkingen heeft waarna de 
voorzitter de gaande leden bedankt voor hun inzet en laat dit vergezeld 
gaan met een flesje wijn en bloemen. Aad Groen memoreert nog even 
het gebeuren rond het kantinebeheer waarop voorzitter duidelijk 
aangeeft dat dit een verliespost blijft voor de vereniging.  
Verspreiding van belangen over verschillende banken is ook een punt 
van aandacht, dat ook bekend is bij de penningmeester. 
De kascontrolecommissie wordt door dit vertrek onderbemand maar de 
voorzitter heeft Rob van Heemert  en Karel Vermeij bereid gevonden dit 
gat op te vullen. Dit wordt met applaus begroet. Dit maakt de commissie 
met Gregor Kester weer voltallig. 
 
Bestuursverkiezing/samenstelling 
Piet gaat het bestuur van de Haweco verlaten waarbij Voorzitter nog 
even aanvult dat de afgelopen jaren bepaald geen “makkie” waren. 
Uiteraard wordt Piet met wijn en bloemen bedankt voor zijn inzet. 
Binnen het bestuur wordt de taak van Piet overgenomen door Thijs  
Sickens de Wal en wordt Wouter Polet nieuw algemeen bestuurslid, 
waarmee het bestuur ook weer voltallig kan aantreden. 
 
Wouter krijgt als eerste taak om het bezoek van de KNMC te 
begeleiden. Hij geeft daarover alvast een eerste indruk: KNMC wil haar 
voorjaarstocht starten vanaf De Vlietstreek met een behoorlijk aantal 
schepen. Zij willen dit groots aanpakken en daarbij ook een wethouder 
uitnodigen. Wouter zal dit in samenwerking met de havenmeester 
voorbespreken. In het kader van promotie lijkt dit ons een uitgelezen 
kans. Als algemeen bestuurslid is Wouter ook adviseur voor zowel 
kantine- als evenementen commissie. Hier wil Wouter het even bij 
laten. 
 
In het kader van voorstel nieuwe leden legt de voorzitter uit dat we wat 
terughoudend zijn geweest met aanmeldingen omdat Gemeente den 
Haag de wateren aan het leegvegen is en wij niet opgezadeld willen 
worden met probleemgevallen en permanente bewoning. Er is dus een 
ledenstop ingelast. Eventuele nieuwe aanmeldingen laten we eerst een 
seizoen meedraaien om te zien wat voor vlees we in de kuip hebben. 
Daarna gaan we mogelijk verder met hen in zee. 
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Rondvraag  
- Truus  geeft een historisch overzicht met vooral nadruk op de Bever 
en haar sociale functie. Truus pleit voor meer gebruik door leden wat 
met applaus wordt afgerond. Er wordt verzocht dit ook in het Kompas 
op te  nemen. 
- Danny Persoon (werkbegeleider)  vraag om een overzicht van 
werkzaamheden voor de werkploegen zodat rekening houdend met het 
weer het werk ingedeeld kan worden. Het verzoek is dit redelijk vooruit 
via mail bekend te maken. De huidige werkwijze via sms de mensen 
herinneren aan hun werkbeurt werkt goed.  De inhoud van het werk 
wordt/werd de avond te voren via telefoon geregeld. Dit is in sommige 
gevallen niet toereikend wegens bereikbaarheid. Aan Thijs wordt 
verzocht dit op te pakken. 
- Aad van der Valk trekt zijn punt van lange boten terug, omdat hij 
besloten heeft een boot kleiner dan 15 meter aan te schaffen. 
- Er wordt een voorstel gedaan om zonnepanelen op de Bever te 
installeren. Omdat dit binnen 6-7 jaar terugverdiend kan worden, lijkt 
het in ieder geval een goed voorstel. 
- Nieuwe sleutels zijn verkrijgbaar bij Roel Siliakus. 
- Gino pleit voor registratie en goed gebruik  van expertise van mensen, 
zodat mensen met kennis ook aan projecten kunnen werken. Dit helpt 
de werkbegeleiders. Thijs geeft een directe reactie door aan te geven 
dat zijn plan is dit inderdaad op die wijze op te pakken. 
- Peter Klop vraagt of we met een havenmeester verder gaan. Er is nog 
geen duidelijkheid. Wanneer duidelijkheid bereikt is, wordt dit gedeeld 
met de leden. 
- Aad Groen vindt het zonde dat de geleende tent als oud vuil in de 
container ligt. Door miscommunicatie is dit zo gelopen en zeker niet de 
bedoeling. Een en ander is belegd bij de evenementencommissie en 
is/wordt opgelost. 
- Ton Polet vraagt zich af of de toiletcontainer wel als zodanig in gebruik 
moet worden genomen. Volgens Ton is een traplift een uitstekende 
mogelijkheid om de huidige toiletten beter bereikbaar te maken. Nadeel 
is wel dat dit alleen via de kantine bereikbaar is en dat het niet in de 
bedoeling ligt de kantine  als openbare ruimte open te stellen (het 
huidige voorstel van de traplift is niet voor buiten geschikt). We gaan als 
bestuur ons beraden hoe hier mee om te gaan. De huidige offerte is te 
duur en gaan we zeker niet toepassen 
 
Hiermee wordt de vergadering beëindigd. 
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JAARVERSLAG 
 
Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2014 
 
Algemeen 
Onze vereniging bestaat per 31 december 2014 uit 123 leden, 5 
ereleden, 13 leden van verdienste zonder boot, 3 partnerleden, 13 
donateurs en 2 leden van verdienste met boot. 
 
In de statuten is opgenomen dat bestuursleden voor een periode van 2 
jaar zitting nemen in het bestuur en eventueel direct herkiesbaar zijn na 
die periode. 
 
Standaard wordt de verkiesbaarheid behandeld en uitgevoerd in de 
voorjaarsvergadering aansluitend aan het kalenderjaar. 
 
In het kader van ons beleidsplan (beter toepassen van de regels) is 
onderstaande tabel/rooster aan en ingepast!  
 
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. 
 
1. Samenstelling bestuur in 2014 
 

Naam functie Datum in 
functie 

Periodiek 
aftredend 

Aad Harteveld Voorzitter 26-4-2011 April 2016 

Piet Swart Vice-Voorzitter 26-4-2011 afgetreden 

Cees de Vos Penningmeester 26-4-2012 April 2015 

Mieke Polet-Krijgh Algemeen  
bestuurslid 

April 1985 afgetreden 

Ad van Vliet Secretaris 28-11-2013 April 2016 

Wouter Polet Algemeen 
Bestuurslid 

26-11-2014 April 2017 

Thijs Sickens de Wal Voorzitter HaWeCo 26-11-2014 April 2017 

 
Gevoerde beleid 
In 2012 is het eerste beleidsplan van de Vlietstreek aangenomen. 
Gedurende vijf jaar is dit voor de vereniging de leidraad voor het 
gevoerde beleid. Jaarlijks wordt het beleidsplan door het bestuur 
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geactualiseerd met het oog op constant veranderende omstandigheden 
voor de vereniging zoals de buitenwereld. 
Met het beleidsplan als leidraad heeft het bestuur  doelen voor de korte, 
midden en lange termijn.  
 
Het beleidsplan omvat de drie volgende aandachtslijnen: 

1. Organisatie en Communicatie  
2. Leden en lidmaatschapsvormen 
3. Verbeteren van de inkomensstroom  

 
In 2014 hebben we als verbijzondering op voorgenoemde aandachts-
gebieden de volgende specifieke beleidslijnen gebruikt en zullen deze 
in 2015 voortzetten: 

1. Communicatie 

2. Verenigingsleven 

3. Organisatie en Financiële huishouding 

Deze beleidslijnen zullen dienen om activiteiten te bedenken en te 
toetsen aan deze beleidslijnen teneinde voortgang te bereiken in het 
verbeteren van de vereniging. 
 
In 2014 zijn vanuit de realisatie van het beleidsplan de volgende 
wetenswaardigheden te melden: 
 
Het huishoudelijk reglement en het Haven en Werfreglement zijn beide 
vernieuwd in één document, het Huishoudelijk en Havenreglement. In 
de ledenvergadering van november 2014 is de ledenvergadering 
akkoord gegaan met de nieuwe reglementen. 
 
In de nieuwe  reglementen is het nieuwe organigram geïntroduceerd. 
Hiermee hoopt het bestuur een stuk efficiënter te kunnen opereren. Om 
het jaar worden de wijzigingen aan de ledenvergadering aangeboden in 
de vorm van geactualiseerde reglementen. Op deze wijze blijven de 
reglementen bij een veranderende vereniging passen. Wijzigingen 
komen voort uit bestuursbesluiten, en naar aanleiding van besluiten van 
de ledenvergadering . 
 
Ook is de nieuwe ledenadministratie in 2014 verder ingevoerd met de 
daaraan gekoppelde boekhouding. Hiermee is het werk een stuk 
minder belastend geworden en geeft het door de bereikbaarheid van de 
informatie een beter beeld en controle aan de rest van het bestuur. Een 
bijkomend voordeel is dat het eenvoudiger is geworden om over te 
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dragen aan een opvolger of om door iemand geassisteerd te worden 
aangezien het systeem en de infomatie “on-line” beschikbaar is en niet 
meer op een PC bij iemand thuis staat. 
Het partnerlidmaatschap heeft haar beslag gekregen in de nieuwe 
versie van de reglementen, die in de ledenvergadering van november 
zijn geaccordeerd. 
 
In 2014 is het bestuur aangevuld met twee nieuwe leden, wat best een 
succes genoemd kan worden. 
 
In het kader van  externe communicatie worden we nu uitgenodigd door 
verschillende organisaties. Als bestuur zijn we nog zoekende wie we 
meer of minder aandacht moeten geven. 
 
Lokaal gezien hebben we via BLF (Bedrijvenvereniging Binckhorst, 
Laakhaven en Fruitweg) en gemeente , contact over projecten 
(Rotterdamse Baan, Hoornbrug)  en bestemmingsplannen op en rond 
het Laakkwartier. 
 
De contacten met de HTM zijn geïntensiveerd om gebruik van hun 
terrein mogelijk te maken en tevens toegang te regelen voor andere 
projecten.  
 
De ANWB is opnieuw geïnformeerd over onze haven en mogelijkheden. 
In 2015 wordt geprobeerd nadere aansluiting te vinden bij de gemeente 
Den Haag (Wethouder o.i.d.) 
 
Het VNM (Verbond Nederlandse Motorboot) bereikt ons via 
nieuwsbrieven en bijeenkomsten, waarvan de resultaten ook op de 
website worden gepubliceerd. 

 
2. Het secretariaat 
Zoals U inmiddels gemerkt heeft probeert de secretaris U zo goed 
mogelijk op de hoogte te stellen/houden. Dit gebeurt zowel via Kompas 
als via e-mail. 
 
Er zijn (gelukkig) geen overledenen binnen onze vereniging te melden 
in 2014. 
 
Er is nog steeds een achterstand in de historisch informatie.  Dit wordt 
geprobeerd in 2015 weg te werken door digitalisering van belangrijke 
gegevens (denk aan oude contracten e.d.) 
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Met toepassing van de hernieuwde  reglementen en na onderling 
overleg is een andere procedure voor ligplaats en lidmaatschap in het 
leven geroepen. Het proces loopt nu meer via de havenmeester zodat 
er direct zicht komt op potentiele  nieuwe leden. Dit sluit aan bij de 
vernieuwde denkbeelden rond ligplaats en recht. Van lieverlede krijgt dit 
proces vorm en wordt het met (steeds meer) succes toegepast. 
 
3. Commissies 
a. Automatiseringscommissie 
Deze commissie houdt zich vooral bezig met: 
- invoering van e-captain* voor het digitaliseren van de 

ledenadministratie 
- 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 zoals  
gourmet, kaart, bingo en dans, mosselavonden, en niet te vergeten de 
Scheveningsedag. 
 
c. Haven & Werfcommissie (HaWeCo) 
De haven en werfcommissie heeft zich in 2014 bijzonder toegelegd op:   
- onderhoud en instandhouding van de Bever, w.o  installatie van 

doucheruimte  
-  vernieuwing van het steiger naast de Bever 
- verder onderzoek naar asbest met plan voor bijbehorende 

maatregelen 
- aanpak plafond in de kantine 
- renovatie van het havenkantoor en van de toiletten 
- onderhoud van het steiger en de elektra  
 
Een bijzondere activiteit binnen de Haweco vormt het beheer van de 
haven door de havenmeesters. In 2014 hebben we twee 
havenmeesters gehad. Zij hebben gezorgd voor een optimale bezetting 
van de haven en daarmee het rendement.  Naast de Havenmeesters 
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een groot aantal zomerhavenmeesters die gezorgd hebben voor de 
ontvangst van onze passanten. Dit jaar hebben we iets minder 
passanten kunnen ontvangen maar wel een vergelijkbaar aantal 
overnachtingen. 
 
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. 
 
Helaas moet gemeld dat ondanks het enthousiasme het bezoek 
afneemt en we in een neerwaartse spiraal dreigen terecht te komen. 
Ook via deze weg proberen we het verenigingsleven weer op te 
krikken! 
 
e. Kascontrolecommissie (KASCO) 
Zij controleert en adviseert het bestuur inzake de toevertrouwde 
financiële middelen en de boekhouding. Vanuit afspraken met het 
bestuur zal dit vaker gaan plaatsvinden. In 2014 is de bezetting van de 
kascontrolecommissie geheel vernieuwd. Alhoewel het bestuur een 
voorstander is van het volgen van de reglementen en dus ook jaarlijks 
een lid van deze zo belangrijke commissie ziet wisselen is deze 
volledige vernieuwing in zekere zin nadelig voor de vereniging. De 
nieuwe bezetting heeft echter veel financiële, juridische en 
verenigingskennis dus we hebben alle vertrouwen in de commissie. 
 
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. Met een 
nieuwe redacteur in de persoon van Henry Terlouw is de toekomst 
veiliggesteld, maar er is duidelijk behoefte aan extra man/vrouwkracht.  
 
Het Kompas is in 2014 vijf keer verschenen. De hoeveelheid kopij 
verschilde wel per nummer. De twee nummers rond de zomer waren 
minder dik, de nummers in de winter zijn dikker, mede door de 
vergaderstukken die opgenomen worden in het Kompas. Naast de 
bestuursleden en commissies waren er diverse leden die hun bijdrage 
voor het Kompas leverden. 
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Het Kompas wordt naar bijna 180 adressen verzonden en is ook via de 
website te lezen. 
 
4. Toekomst 
De snel veranderende toekomst en omgeving dwingen  ons als bestuur 
sneller te schakelen. Het beleidsplan wordt daarom ook steeds 
geactualiseerd. Dit helpt ons de prioriteiten goed in te schatten en naar 
waarde te behandelen. 
 
In de nabije toekomst hebben we de mogelijkheid om ons naar buiten 
toe goed te profileren. Daar zullen we gebruik van maken. Aan U het 
verzoek niet in te dutten, maar ons als bestuur mee te (helpen) werken 
aan een gezonde en goed functionerende vereniging met bijbehorende 
vitaliteit. 
 
Tot in de haven of in de Bever. 
 

Uw Secretaris 
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BALANS, WINST EN VERLIES 2014 
 

WSV de Vlietstreek Balans 2014 
   

      

  
Openingsbalans Debet Credit Saldo 

3 Waarborgsommen -10744,00 340,00 10.880,00 -10.540,00 

4 Voorraad Kantine 1600,00 1.600,00 
 

1.600,00 

5 Debiteuren 
 

90.625,57 74.164,80 16.460,77 

7 Kas en Bank 182442,91 378.217,04 92.379,42 285.837,62 

10 Resultaat voorgaande jaren -57119,08 
 

57.119,08 -57.119,08 

11 Reserves -65000,00 976,96 213.553,51 -212.576,55 

15 Crediteuren 
 

41.488,01 45.884,25 -4.396,24 

      

 
Saldo lopend boekjaar 

 
  19.266,52 19.266,52 

      

 
Totaal balans 

 
513.247,58 513.247,58   

      Verlies en Winst 
   

      

   
Debet Credit Saldo 

20 Baten 
 

9.234,64 68.856,69 -59.622,05 

30 Lasten 
 

66.078,30 3.670,91 62.407,39 

50 Financiële baten en lasten 
 

297,64 2.976,01 -2.678,37 

60 Bijzondere baten en lasten 
  

19.373,49 -19.373,49 

99 Verschillen 
 

258506,59 258506,59 
 

      

 
Winst 

 
19.266,52   -19.266,52 

      

 
Totaal Winst en Verlies 

 
353.383,69 353.383,69   
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TOELICHTING OP DE JAARCIJFERS 2014 
 
Onderstaand vindt U een toelichting op de jaarcijfers van 2014. Dit 
bestaat uit twee delen, te weten de toelichting op de Balans en de 
toelichting op de resultaatrekening. Per rubriek zal worden uitgelegd 
waar de verschillende saldi uit zijn opgebouwd. Ook zal het resultaat 
van een aantal commissies worden toegelicht. 
 

A. Toelichting op de Balans 
3. Waarborg sommen 
Vier schepen hebben de haven verlaten waarvan drie leden de 
vereniging hebben verlaten. Van één lid hebben we er een boot bij 
gekregen en er heeft één foute boeking plaatsgevonden welke tevens is 
gecorrigeerd. Dit resulteert in een afname van de waarborgsommen 
van € 204,00. 
Een saldo van € 10.540,- impliceert dat we 155 leden in onze 
vereniging zouden hebben. Dit is niet correct. Op 31-12-2014 telde de 
vereniging 125 leden. Dit betekent een overschot aan 
waarborgsommen van € 68,00 * 30 = € 2040,00. 
 
4. Voorraad Kantine 
In 2012 is de voorraad van de kantine geschat op een waarde van € 
1600,00 met het oogmerk een voorraad administratie te gaan 
bijhouden. Tot op de dag van vandaag is dit nog niet nog niet het geval. 
Het bedrag blijft hier staan omdat het een uitgangspunt is op het 
moment dat er wel voorraad beheer gaat worden uitgevoerd. 
 
5. Debiteuren 
Genoemd bedrag bestaat grotendeels uit een vordering op voormalige 
kantinefunctionarissen á € 11.424,95. Dit bedrag blijft staan totdat er 
een uitslag komt uit de gerechtelijke macht. 
Voorts was er op 31-12-2014 nog een bedrag van € 4.155,44 aan 
openstaande vorderingen. Dit betrof achterstallige betalingen van 
leden, zowel de contributie van het begin van het jaar als liggelden 
2014-2015 en bijboten. Een aanmaanactie in december heeft geleid tot 
het afnemen van de vorderingen tot een bedrag van €575,01 op 25-03-
2015. Bij deze wil ik de leden dan ook verzoeken om vooral binnen de 
gestelde tijd te betalen. Hier zal strenger op worden gecontroleerd en 
eventuele sancties dan ook werkelijk worden uitgevoerd. 
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7. Kas en Bank 
Hier wordt de actuele stand van saldi op Kas en Bankrekeningen per 
31-12-2014 getoond. 
 
10. Resultaat voorgaande jaren 
Dit bedrag representeert het vrij te besteden bedrag. Het grootste deel 
van het resultaat over de jaren heen zit in de reserveringen. Dit zijn 
kosten die we in de toekomst mogen gaan verwachten zoals 
vervanging Bever of groot onderhoud steiger. (zie meerjarenbegroting) 
 
11. Reserves 
Hier worden de in punt 10 genoemde reserves getoond. Dit bedrag 
staat in zijn geheel op een rentespaarrekening om zoveel mogelijk 
profijt van dit bedrag te hebben. (zie Kas en Bankrekeningen) 
 
15. Crediteuren 
Het getoonde saldo betreft grotendeels een factuur van Gampet 
Products betreffende de levering van kunststof steigerdelen. Deze 
factuur is in 2015 voldaan. Het restantbedrag á 234,28 zal tevens in 
2015 worden voldaan dan wel verrekend worden met uitstaande 
vorderingen. 
 
B. Toelichting op de resultaatrekening 
20. Baten 
Deze bedragen betreffen alle inkomsten van de vereniging zoals daar 
zijn: 

- Contributies 
- Liggelden leden 
- Liggelden niet leden 
- Passanten 
- Inschrijfgelden 
- Omzet Kantine 
- Omzet Evenementen 
- Omzet HaWeCo 
- Adverteerders 

 
30. Lasten 
Alle kosten die de vereniging moet maken om de vereniging draaiende 
te houden. Denk daarbij aan de huur van de haven, gas, water, 
elektriciteit, inkopen van de kantine, onderhoudskosten, veiligheid, 
verzekeringen, automatisering maar ook de kosten die we in de 
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toekomst mogen verwachten, de reserveringen (zie toelichting op de 
balans, punt 11) 
Er is in 2014 veel geld besteed aan groot onderhoud steiger en 
vernieuwingen aan de Bever zoals de (dames) toiletten en de douche. 
Ook deze kosten zijn grotendeels van de lopende rekening betaald en 
niet uit de reserves om op de reserves zoveel mogelijk rente te 
ontvangen. Door deze benadering wordt wel het resultaat nadelig 
beïnvloed, maar zolang dit resultaat positief is, mag dat geen probleem 
heten. 
 
50. Financiële baten en lasten 
Bij deze cijfers worden de bankkosten, de bankgarantie bij de 
gemeente en ontvangen rente getoond. 
 
60. Bijzondere baten en lasten 
Hier staat het bedrag wat we hebben ontvangen van de provincie voor 
het verlagen van de Bever i.v.m. de nieuwe Hoornbrug welke een vaste 
brug zou moeten worden met een overspanning die anders te laag zou 
zijn voor de Bever. Ook de terugontvangen Ecotaks maakt deel uit van 
dit saldo. 
 
99. Verschillen 
Er zijn geen verschillen en de getoonde bedragen zijn boekingen die 
gemaakt zijn bij het overnemen van de balans uit het vorige boekhoud 
systeem bij ingebruikname van E-Captain. 
Het nul-saldo toont dat alle bedragen uit het vorige boekhoud systeem 
juist zijn overgenomen. 
 

C. Resultaat Commissies 
De kantine en de Evenementen genereren ook een bepaald gedeelte 
van de winst welke hieronder wordt getoond. 
 
Kantine 
De Kantine is een zelfsturende organisatie binnen de vereniging welke 
door verkoop van warme en koude dranken als ook warme en koude 
versnaperingen met een bepaalde marge een bepaalde winst 
genereert. Voor 2014 geeft dit het volgende resultaat: 
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Evenementen 
De verschillende evenementen hebben het volgende opgebracht: 
 

 
D. Conclusie 
We mogen, op basis van het bovenstaande concluderen dat we met 
zijn allen, financieel gezien, weer een goed jaar hebben gedraaid. Het 
kan altijd beter, daarom moeten we er alert op zijn dat er geen gelden 
blijven liggen waar we ze kunnen halen en dat we het geld dat we 
hebben op een zo optimaal mogelijke manier besteden. Op die manier 
houden we de vereniging ook financieel gezond.  
 
Dank U allen voor uw medewerking en we kijken uit naar een 
voorspoedig 2015 
 

 

Grootboek Kosten Opbrengsten Resultaat

Uitgaven Kantine 7043,20 0,00 -7043,20

Betalingsverschillen 1,90 0,00 -1,90

Omzet Kantine 0,00 8162,07 8162,07

Bankkosten 76,81 0,00 -76,81

7121,91 8162,07 1040,16

Evenement Kosten Opbrengsten Resultaat

Saldo 2013 165,36

Darten 42,90 42,90

Gourmetavond 499,57 630,00 130,43

Bingoavond 400,00 475,00 75,00

Scheveningse dag 1473,35 1935,20 461,85

Paasklaverjassen 350,00 351,50 1,50

Mosselavond 450,39 495,00 44,61

Kerstklaverjassen 343,63 270,37 -73,26

Subsidie kaartclun 2014 70,00 0,00

Printcartridge Tiny 35,40 0,00

Diversen 105,40 0,00 -105,40

TOTAAL 4021,72 4721,81 700,09
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VERJAARDAGSKALENDER 
 

Jarig in April  
 
Dhr. Wally Frankena  04-04-1950 
Mevr. Josca van Duijvendijk 04-04-1955 
Dhr. Sjaak Veerman  04-04-1966 
Dhr. Wim van der Laar  06-04-1946 
Dhr. Johan Wagner  09-04-1936 
Dhr. Dick Keppel  10-04-1938 
Dhr. Ron Winkel  11-04-1957 
Dhr. Mathijs de Roode  11-04-1962 
Dhr. Amiet Nunda  12-04-1966 
Dhr. Alfred Stoker  17-04-1946 
Dhr. Jim Moor   17-04-1952 
Dhr. Piet Buitenhek  18-04-1932 
Dhr. Cees Rutgers  21-04-1950 
Dhr. Piet Swart   23-04-1949 
Dhr. Jan van Daalen  24-04-1926 
Dhr. Wolter Sillevis Smit 26-04-1966 
Dhr. Willem Verhage  29-04-1940 
 
Jarig in Mei 
 
Dhr. G. Withaar de Jong 02-05-1933 
Dhr. Jan van Rijs  04-05-1947 
Mevr. Cherique Batenburg 05-05-1991 
Dhr. Raymond Jorissen  08-05-1942 
Dhr. A.A.H. Freeke  13-05-1968 
Dhr. Willem Donker  17-05-1922 
Dhr. Ben van Zwol  17-05-1940 
Dhr. Leo Bouman  18-05-1953 
Dhr. Peter van Vilsteren  18-05-1965 
Dhr. Pascal Fonville  20-05-1977 
Dhr. Leo Dommanschet  21-05-1934 
Dhr. Marco Bulsing  21-05-1971 
Dhr. Piet Kelder   24-05-1944 
Dhr. Piet Pijnenburg  25-05-1938 
Dhr. Sidney van Oosten  28-05-1972 
Mevr. Gerda Harteveld  30-05-1944 
Dhr. Sikko Hoekstein  30-05-1945 
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EVENEMENTENCOMMISSIE 
 

Beste leden, 
  
Tijdens de komende algemene ledenvergadering zal het overzicht aan 
de orde komen van alle evenementen die in het winterseizoen 2014-
2015 zijn gehouden. Dit om te kunnen laten zien wat er aan activiteiten 
georganiseerd zijn in het afgelopen winterseizoen en daarnaast zal 
gekeken worden naar de komende activiteiten voorjaar 2015. Tenslotte 
is alvast gekeken naar een optie voor 2016. 
  
De activiteiten zijn dit jaar weer tot stand gekomen door de vrijwillige en 
grote inzet van de leden van de evenementencommissie en dankzij de 
inzet van de vrijwilligers van de kantinecommissie zijn alle activiteiten 
van hapjes en drankjes voorzien. 
  
Van de leden van de WVS hebben wij veel positieve reacties mogen 
ontvangen op de reeds georganiseerde evenementen. Vooral de 
gezelligheid en het plezier om dingen samen te doen werden 
gewaardeerd. 
  
Ondanks de vele positieve reacties is er wel een lichte daling in het 
aantal deelnemers per activiteit. Gelukkig zijn de activiteiten nog steeds 
goed bezocht, maar wij zouden het als commissie leuk vinden als 
zoveel mogelijk mensen deelnemen, met name ook omdat het ons 
verbindt als watersportvereniging.  
  
Daarom willen wij (EVECO) voor de komende periode samen met de 
leden kijken wat ervoor kan zorgen dat zoveel mogelijk leden 
deelnemen aan activiteiten. Het is voor ons dus belangrijk om te weten 
wat er bij u speelt en wat u graag anders zou zien bij de activiteiten, 
zodat u wel aanwezig wilt zijn of vaker zal gaan deelnemen. Wij hopen 
dat u wensen en ideeën kenbaar wilt maken. Dit kan bijvoorbeeld via de 
ideeënbus of via de mail. 
  
Wij hebben er vooral veel zin in om de komende activiteiten te 
organiseren om samen met elkaar hiervan te genieten en we zien u 
graag terug op een van de onderstaande evenementen. Middels 
affiches, meldingen in het Kompas of via de mail zullen wij u tijdig 
informeren over het komende evenement. Mocht u al wel een 
regelmatige bezoeker zijn dan is het leuk om leden die niet vaak komen 
gezellig mee te nemen of te stimuleren om ook te komen. Laten we er 
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een leuk evenementenvoorjaar van maken en op naar een mooi 
vaarseizoen. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Henk Kort, Voorzitter EVECO 
  
 
 
 
 
 

Evenementen reeds georganiseerd in 2014-2015 
22 november 2014 mosselavond 

13 december 2014 kerstbingo 
21 december 2014 kerstklaverjassen/jokeren 

 
4 januari 2015 nieuwjaarsreceptie 

18 januari 2015 darten 
14 februari 2015 gourmetten 

28 februari 2015 bingo 
14 maart 2015 quizavond 

29 maart 2015 paasklaverjassen/jokeren 
 
 

Evenementen in de planning  in 2015 
11 april Scheveningse dag 

 
 

Evenementen in de planning eind 2015 –start 2016 
10 oktober 2015 viswedstrijd 

14 november 2015 mosselavond 
12 december 2015 quizavond 

16 januari 2016 bingo 
20 februari 2016 gourmetavond 

20 maart 2016 darten 
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OPLOSSING PUZZEL 
 
De oplossing van de sudoko “HET KOMPAS” uit het vorige nummer 
van het Kompas treft u hioeronder aan. 
 

T S E O A H P M K 

A M H E P K S T O 

P O K M S T E H A 

E P A T H S K O M 

M H T K O P A E S 

O K S A E M T P H 

H T O S K E M A P 

K A M P T O H S E 

S E P H M A O K T 
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BARINDELING  
 

Openingstijden: Zaterdag 10.00-17.30u   Zondag 11.00-17.30u 
 
Datum Bediening Evenement 

Zaterdag 4 april Diana/ Mario  

Zondag  5 april Gesloten eerste paasdag  

Zaterdag 11 april Marleen en Riet Scheveningsedag 

Zondag 12 april Pauline  

Zaterdag 18 april Ab Brule  

Zondag 19 april Mario Bootsman  

Zaterdag 25 april Silvia Hoekstijn  

Zondag 26 april ?  

Zaterdag 2 mei Ab Brule  

 
 
 

PRIKBORD 

 
  

BEDANKT! 

Beste mensen, 

Wij willen jullie bedanken voor alle lieve telefoontjes, kaarten, fruitmand en 
het meeleven tijdens mijn ziekteperiode. Het heeft ons ontzettend veel goed 
gedaan. Gelukkig gaat het weer een stuk beter met mij en de meeste van 
jullie heb ik inmiddels weer persoonlijk gesproken. Aangezien het niet 
mogelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken bij deze. 

Heel, heel veel dank. 

Hans en Nel Roos 
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REISVERSLAG SEAWOLF 2011 (DEEL 2) 
 
Verslag van onze reis naar België en Frankrijk. 
 
Week 3 :21/8-27/8 Sedan-Mouzon 
Maandag: We hoorde de claxon van de mobile boulanger, Kees gelijk  
weer de gebruikelijke croissants en baguette gaan halen. We zijn tot 
aan Stenay gekomen. Daar aan de steiger afgemeerd, gaan betalen en 
met een was naar de wasserette, later nog in de droger gedaan en 
klaar was de was. Het was zo warm dat we verder niets gedaan 
hebben. Hier is ook een Biermuseum. 
Dinsdag: We zagen dat er een grote luxe motor achteruit de haven  uit 
wilde varen, dus snel los gemaakt zodat we die voor blijven, houdt altijd 
erg op als je er vlak achterzit. Na 8 sluizen zijn we direct na sluis 24 
Consenvoye BB uit gegaan en aan de kant afgemeerd. Rustige kant 
met een groot grasveld erbij met bankjes. Onderweg zagen we een 
wildzwijn in het water die er niet meer uit kon komen, Ria met de 
pikhaak hem teruggestuurd waar hij er wel uit kon komen en dat is 
gelukt. Dasha vond het minder die begon verschrikkelijk te grommen 
toen ze hem rook. Na het eten kwam de Gendarmerie langs, ze waren 
op zoek naar een boot waarvan we de naam vergeten zijn, die hadden 
we bij de sluis zien liggen onbemand. In dit stuk worden de sluizen met 
de  hand bediend ,dus Kees geholpen met opendraaien van de deur en 
we geven altijd een koud blikje drinken. 
Woensdag: Ook hier de mobile boulangerie, dus Kees moest weer 
hollen, want ze blijven niet wachten. We hadden maar 4 sluizen 
vandaag en bij de laatste sluis kregen we een enquêteformulier over 
Verdun. Aan de steigers in Verdun was nog plek genoeg. Gezellig door 
de stad gelopen en Kees weer een mooie Stetson pet gekocht. Verder 
geluierd: het was heet. Formulier ingevuld. 
Donderdag: Heerlijk uitgeslapen en ontbeten. Toen naar de wasserette 
en na 45 min. alles in de droger gedaan. Opgehaald, opgevouwen en 
de kast is weer vol met schone was. Met de fiets naar Leclerc gegaan 
voor verse spullen en een gegrilde kip. Kees later nog even naar de Lidl 
gefietst voor ijsjes. Ria bij de VVV gaan internetten: er was gratis WIFI. 
Na het eten kwam er een tjalk aan de Concordia die is op weg naar 
Canal du Midi om te overwinteren. In de avond was er live muziek op 
een terras met leuke chansons. 
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Koeien in het water       Wildzwijn in het water   Steiger in Verdun 
 
Vrijdag: Eerst naar de markt en de boulangerie, nog even met de 
mensen van de Concordia staan praten en toen weer terug naar huis 
gaan varen. We gaan nu zakken in de sluizen. Na 7 sluizen zonder 
problemen ging bij de 8e sluis de deur niet goed open er zat en dikke 
stronk tussen. Ze zijn met 2 man ruim 1 uur bezig geweest maar het is 
gelukt. Na de sluis aan de steiger van Dus sur Meuse afgemeerd. Door 
de regen was het toch wat killer, dus kachel aan. 
Zaterdag: In de nacht veel regen, later gelukkig weer wat zon. 6 sluizen 
deze keer, 1 met een huurbootje de rest alleen. Bij sluis 33 stond een 
pruimenboom helemaal vol, maar we mochten ze niet plukken. 
Afgemeerd in Mouzon, gaan betalen en een WIFI code gekregen en dat 
werkte heel goed. Toen rond gelopen en daar vonden we een 
pruimenboom, pruimen meegenomen maar waren niet lekker. Gestolen 
goed!!!!!!!! 

       
Boomstronk weg halen              
 
Zondag: We blijven hier vandaag liggen. Eerst een paar kleine 
boodschappen gedaan bij 8 to huit en daarna ben ik naar het 
Viltmuseum gegaan. Er hangen daar hele mooie kleden, dekens, 
kleding e.d. van vilt maar ook alle machines die ze er voor gebruiken 
staan er. Er ligt een boot voor ons de HANSJE en die vrouw lijkt 
spreken op Corrie V. Er is hier ook een Camperveld, zoals bij vele 
jachthavens en kades in Frankrijk. 
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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 
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AANVRAAGFORMULIER LIGPLAATS 

 
Binnenkort zullen we weer starten met het digitaal versturen van de 
aanvraagformulieren ligplaats 2015-2016. Dit zal half / eind april in uw 
email te vinden zijn. Uiteraard zullen de mensen die hebben 
aangegeven geen email te hebben of te willen gebruiken het formulier 
ook per post toegestuurd krijgen. Wil je er al snel bij zijn dan kan je het 
formulier in het Kompas invullen en alvast insturen.  
  
Alvast een heel goed vaarseizoen toegewenst 
  
Frank van der Maaten 
Ledenadministratie 
 
 
 

 
Paasklaverjassen / jokeren op zondag 29 maart 2015 
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P 
 

mail: ledenadministratie@wsvdevlietstreek.nl 
 

mailto:ledenadministratie@wsvdevlietstreek.nl
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