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VAN DE REDACTIE 
 
Lekkeâh bezig, 
 
Bij onze vereniging zijn de meeste leden druk bezig om hun varend 
materieel klaar te maken voor het nieuwe vaarseizoen. Ik sta zelf met 
mijn sloep bij De Haas en ook daar kan je voelen en horen dat het 
vaarseizoen er weer aankomt. Het is de laatste weken bij De Haas een 
drukte van jewelste. Er wordt heel wat afgeschuurd, gepoetst, gelast en 
geschilderd op de werf. Iedereen klust tegelijkertijd door elkaar heen, 
zodat degene die kan verven zonder stofkorrels welhaast een Hans 
Kazan moet zijn. Bij De Haas moet je sowieso wel doorwerken want je 
krijgt gewoon te horen wanneer je boot ‘in het water gegooid’ wordt. Na 
een telefoontje aan de werf kreeg ik te horen dat ik minder tijd had dan 
ik had verwacht. 
 
Dus snel de agenda gepakt en data prikken maar. Mijn overall uit de 
mottenballen gehaald, gereedschap bij elkaar gezocht en aan de slag. 
Gelukkig heb ik niet zo’n grote boot, dus na een paar weekenden 
doorhalen was ik een heel eind. Je bent altijd lekker bezig met zo’n 
bootje. Gezond is het allemaal niet, want de verf en andere materialen 
waar je mee werkt zijn meestal niet op waterbasis. Wel je mondkapje 
op dus. Na de 
schuurbeurt van de 
antifouling heb ik 
twee dagen lopen 
hoesten. Ach, het is 
gelukkig maar eens 
in het jaar  
dus daar valt mee 
te leven. Met een 
nieuw laagje 
onderwaterverf, 
een beetje poetsen, 
wat vernis hier en 
daar en wat 
sleutelen is mijn 
bootje weer 
helemaal klaar voor 
hopelijk vele uurtjes 
varen. 
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Ook de Bever en de steigers hebben onlangs hun voorjaarsbeurtje 
gehad. Vele leden hebben tijdens hun werkbeurten de zaak weer eens 
keurig op orde gebracht. Er is o.a. geschilderd, schoongemaakt en de 
kelder onder de Bever werd ontdaan van vele kilo’s stoffige stukken 
hout en andere ‘vintage’ scheepsbenodigdheden. Volgens mij ligt ons 
clubhuis na deze opruimklus weer iets hoger op het water. Verder 
zullen wij er aan moeten wennen dat wij op de steiger voorlopig zonder 
water zitten.  
 
Zoals u tijdens de vorige ledenvergadering heeft kunnen horen, is de 
watertoevoer op de steiger afgekeurd. Tijdens een van de werkdagen 
mochten uw redactieleden meehelpen met het afvoeren van de oude 
waterpijpen. En dat levert 
leuke plaatjes op. De 
werkbeurten zijn altijd 
gezellig, je wordt er weer 
wat handiger door, je 
wisselt tips en trucs met 
elkaar uit over het 
onderhoud van je schip, je 
maakt een geintje met 
elkaar en je drinkt een 
bakje koffie. Als 
“Vlietstreker” ben je tijdens 
je werkbeurt “lekkeâh 
bezig” met klussen in en 
om De Bever en dat hoort 
ook een beetje bij het 
begin van het nieuwe 
seizoen. Iedereen een 
goed vaarseizoen! 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Wilko Thijssen en Henry Terlouw 
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VAN DE VOORZITTER 
 
Beste Vlietstrekers, 
 
Het vaarseizoen nadert met rasse schreden. Plotseling krijgen we weer 
haast om onze boten in orde te krijgen vanwege het vaarseizoen. Het 
ene moment kun je niet verven omdat het te koud is en het andere 
moment wil je eigenlijk alweer weg. Maar zover is het nog niet. Eerst 
hebben we begin april nog de Scheveningse dag die vast weer heel 
gezellig wordt. Waarschijnlijk worden er dit jaar zelfs filmopnames 
gemaakt voor een film over de activiteiten rondom de Binckhorsthaven 
en de Rotterdamse baan.  Deze activiteiten brengen veel 
veranderingen, ook voor de Vlietstreek en haar leden: 
 
Op dit moment is de Verlengde Melkweg in aanleg. Aan de noordelijke 
kant van de haven is het parkeerterrein verdwenen, evenals de 
gebouwen die daar nog op stonden.  De aanleg van de vierbaansweg 
zal op korte termijn starten en een geheel ander aanzicht geven van 
deze zijde van de haven. De overlast op dit moment beperkt zich 
hoofdzakelijk tot het gebrek aan parkeerplaatsen omdat alles afgezet is. 
Het aantal parkeerplaatsen zal zeker verminderen rondom de uitgang 
van de Verlengde Melkweg maar hoeveel dat op de Maanweg betreft is 
nog niet geheel duidelijk. De invalidenparkeerplaatsen zijn ook 
verdwenen maar hebben onze aandacht om te zorgen dat ze 
terugkomen. 
 
Een ander punt dat de aandacht heeft, is de veiligheid. De jachthaven 
komt steeds meer in de openbaarheid. Daarmee bedoel ik dat in het 
verleden we omsloten waren door bedrijven en nauwelijks zichtbaar. 
Positief gevolg van deze onzichtbaarheid was de minimale criminaliteit 
vanaf de wal. Mogelijk dat de zichtbaarheid daar verandering in brengt. 
De Haweco heeft daarom al de verlichting in de haven en het  clubhuis 
verbeterd. Ook het hek tussen de parkeerplaats en de haven is in de 
nieuwe situatie niet afdoende en vormt nauwelijks een hindernis om in 
de haven te komen. Uiteraard hebben we daar de afgelopen maanden 
al gesprekken over gevoerd met de Dienst Stadsontwikkeling van de 
Gemeente, havenbeheer, de HTM, Sportsupport van de Gemeente  en 
de projectleider van de Rotterdamse baan. Inmiddels hebben we een 
afspraak kunnen bereiken met betrekking tot het gebruik van de ruimte 
naast het gebouw van de HTM. De bedoeling is dat daar de containers 
van de steiger naar toe worden geplaatst naast het toiletgebouw wat 
zojuist is aangesloten door de Gemeente. In vervolg daarop zal de 
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steiger aan de noordzijde van de haven ingekort worden om een soort 
slotgracht te krijgen met een laag hek op de steiger om te voorkomen 
dat iemand er vanaf de wal op kan springen. Het oude hek zal daarna 
worden verwijderd en de ingang wordt aangepast. De HTM krijgt dan de 
beschikking over ons huidige pad langs hun terrein. Mede omdat het 
voor ons zijn functie totaal verliest en zij deze ruimte graag willen 
benutten. 
Dit idee hebben we vanuit het bestuur enige tijd geleden naar de 
gemeente gecommuniceerd als oplossing voor onze veiligheid van de 
haven enerzijds en anderzijds de wens voor een vrij uitzicht vanaf de 
kant van de Gemeente. Dit vrije uitzicht hangt samen met de 
voorbereidingen tot de aanleg van een wandelpad rondom de haven.  
Deze actie, het aanpassen van de steiger, de ingang en het verplaatsen 
van de containers, wordt dan ook betaald door de Gemeente.  De 
termijn waarop dit zal gaan gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. We 
houden u daarvan op de hoogte via mail en het mededelingenbord. 
 
Zoals het voorgaande illustreert zijn de veranderingen soms 
bedreigingen maar bieden ook kansen voor de vereniging. Het bestuur 
streeft ernaar om met de Gemeente mee te denken waar we kunnen 
maar wel met het belang van de Vlietstreek scherp in het oog houdend.  
We denken met het voorgaande een situatie te bereiken waar alle 
partijen blij mee zijn, ook al is het niet risicoloos.  
Ons clubhuis de Bever is het volgende punt dat we onder de aandacht 
willen brengen. Op dit moment hebben we hierover een beleid met de 
leden afgesproken, namelijk dat we reserveren om in 2025 afscheid te 
nemen van de Bever en een nieuw clubhuis te realiseren. 
Vooropgesteld dat we het allemaal financieel rond krijgen natuurlijk.  
 
Door aanleg van de verlengde Melkwegstraat komt er o.a. naast het 
trafohuis een perceel vrij van ongeveer 580 vierkante meter. Mits we dit 
als vereniging willen, mogen we over dat perceel beschikken. De locatie 
van dit perceel is zo’n beetje naast het huidige toegangspad. 
Tijdens overleg met gemeente (DSO) is deze mogelijkheid geopperd en 
door de gemeente positief ontvangen. Dat betekent dat we daar een 
clubhuis zouden kunnen bouwen met alle functies als werkplaats, 
feestzaal en passantenvoorzieningen. Een geheel nieuw clubhuis met 
alles erop en eraan zou een mooi doel zijn om de toekomst van de 
vereniging te waarborgen.  Het zou de vereniging goed doen om zo’n 
stap te zetten. Niet alleen vanuit praktisch oogpunt zoals onderhoud en 
dergelijke maar ook vanuit het besef dat we een volgende fase van de 
vereniging kunnen realiseren en de toekomst daarmee verzekeren. 
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Het bestuur zou graag op de ledenvergadering van 28 april met de 
leden van gedachten willen wisselen over het aangaan van zo’n project.  
We kunnen dan wat inzicht geven in de mogelijkheden door middel van 
wat schetsen met daarbij een globaal financieel plaatje. Hopelijk wordt 
het de 28e heel druk in de Bever! 
 
Groet, 
 
Aad Harteveld, 
Voorzitter WSV de Vlietstreek 

 
 
 

ROOSTER BEVER 
 
Openingstijden: 

Zaterdag 10:00-17:30 
Zondag  11:00-17:30  

 
 

NIEUWE REGLEMENTEN 
 
 

De nieuwe reglementen worden digitaal verstuurd bij de uitnodiging. 
Mocht u behoefte hebben de vernieuwde reglementen per post te 
ontvangen, meldt u dit dan persoonlijk aan de secretaris voor 18 april 
a.s. 
  

Datum Bediening Evenement 

Zaterdag 9 april Riet Persoon/Marleen Scheveningsedag 

Zondag 10 april Arie van Reest  

Zaterdag 16 april Ab Brule  

Zondag 17 april Arie van Reest  

Zaterdag 23 april Diana  

Zondag 24 april Mario  

Zaterdag 30 april Iris   

Zondag 1 mei Arie van Reest  
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 28 APRIL 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor een algemene ledenvergadering die op 28 
april a.s. om 20.00 zal aanvangen in de “Bever”. 
 
De agenda ziet er als volgt uit: 
 

1. Opening 
2. Mededelingen van de voorzitter; 
3. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene 

ledenvergadering; 
4. Ingekomen stukken,  
5. Vernieuwde reglementen 
6. Jaarverslag van de secretaris over 2015; 
7. Financieel verlag van de penningmeester over 2015; 
8. Verslag van de kascommissie; 
9. Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid en bestuur; 
10. Kiezen en (her)benoemen van de leden van het bestuur; 
11. Kiezen en benoemen van leden van de kascommissie; 
12. Commissies 

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

 
13. Benoeming nieuwe commissieleden  
14. Elektra en water in de haven 
15. Ontwikkelingen in de omgeving 
16. Rondvraag. 

 
Mocht u verhinderd zijn om de algemene ledenvergadering bij te 
wonen, dan doen wij een beroep op u dit te melden met eventuele 
reden bij de secretaris. 
Wij hopen van harte u op de algemene vergadering te ontmoeten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van de Vlietstreek 
Uw secretaris  
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VERSLAG LEDENVERGADERING 26 NOVEMBER 2016 

 
Er zijn 61 aanwezigen waarvan 53 stemgerechtigde leden. Frank van 
der Maaten, Gerard van Delft en Willem Verhage hebben volmacht 
afgegeven om voor wijziging en aanvaarding van de statuten en 
reglementen te stemmen, 11 leden hebben zich officieel afgemeld. 
 

1. Opening 
Voorzitter opent 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

2. Mededelingen 
Voorzitter vraagt een minuut stilte voor de in dit verenigingsjaar 
overleden leden en oud-leden, te weten : Willem Donker, Leo 
Dommanchet en Bert Withaar de Jong. 
 
 

3. Vaststellen agenda 
De agenda wordt zonder verdere wijziging vastgesteld. 
 

4. Correspondentie 
Abusievelijk is de secretaris vergeten te melden dat er op 7 september 
2015 een brief is ontvangen betreffende “vervolgcontrole na inspectie 
legionellapreventie” van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). 
Onder punt 6.4 Is dit echter uitgebreid besproken. 

 
5. Notulen Algemene ledenvergadering van 23 april 2015 

De notulen worden vastgesteld. 
 

6. Bestuursmededelingen 
 
Financiën; 

Financiën 2015, actuele status 
 

In tegenstelling tot vorig jaar is het dit jaar helaas niet gelukt om een 
sluitende begroting samen te stellen. Zoals U onderaan de begroting 
voor volgend jaar kunt zien staat er, in tegenstelling tot vorige jaren, 
een negatief bedrag bij begrotingsoverschot/tekort. Dit is te wijten aan 
het feit dat vooral de verenigingsinkomsten een dalende trend laat zien 
terwijl de uitgaven die wij moeten doen om de vereniging draaiende te 
houden, nagenoeg hetzelfde blijven. 
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Prijslijst 2016 
 

In dit kader is in de vorige vergadering voorgesteld een extra verhoging 
van 5-7% voor de leden en een flinke tariefsverhoging voor de zomer- 
en winterliggers voor de niet-leden door te voeren. Met deze 
achtergrond wordt de prijslijst voor 2016 aan U voorgelegd ter 
goedkeuring. 
De prijslijst bevat nog een foutje ten aanzien van de passanten. Dit 
wordt aangepast. De meerderheid van de vergadering gaat akkoord 
met de prijslijst voor 2016. 

 
Begroting 2016 
 

Voorzitter en penningmeester geven uitleg over reserveringen. Simpel 
gezegd is dat gebaseerd op geschatte  bedragen voor vervanging/ 
slopen van Bever en steigers, verdeeld over het aantal  jaren dat zij 
naar verwachting mee (moeten) gaan. Hierin zijn vooralsnog geen 
subsidies verwerkt omdat niet zeker is dat die worden toegekend. 
Om de continuïteit van de vereniging niet in gevaar te brengen en toch 
een sluitende begroting te bewerkstelligen stelt de penningmeester voor 
om dit jaar geen reservering voor het 50jarig lustrum te doen. ‘Als we 
nu gaan tornen aan de meerjarenbegroting bestaat een redelijke kans 
dat we in de toekomst gestelde doelen niet gaan halen.’ 
 
Naast de begroting is er ook een aantal bedragen waar de vergadering 
toestemming voor dient te verlenen. Afgezien van de Horeca, wordt 
alles vanuit de reserves van de vereniging betaald.  
Dit betreft: 
• Statuten e.a.  €   1.500,- Incl. Notariskosten 
• Horecavergunning €   2.970,- incl opleiding (IVA) 
• Waterinstallatie  € 10.000,- Bever / Steiger 
• Sanitaire container €  5.000,- Bever 
• Electrische installatie € 25.000,-  Subsidie / Steiger 
 
Na separate behandeling van de diverse onderdelen is op alle punten 
door de ALV akkoord gegeven. 
Met algemene instemming wordt de begroting ook akkoord bevonden. 
Het wordt nog benadrukt dat voor de investeringen subsidie zal worden 
aangevraagd.  
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1. Statuten en Reglementen 
Omdat niet het vereiste aantal leden (conform huidige statuten) 
aanwezig is, kan niet gestemd worden over de nieuw voorgestelde 
documenten. 
Dit zal plaatsvinden in de rond 21:30 uur  geplande nieuwe  algemene 
ledenvergadering. Formeel in verband met inzet notaris. 
 
Redenen waarom statuten en reglementen dienen te worden vernieuwd 
zijn : 
- Enerzijds zijn de statuten niet meer wettelijk geldig (volgens 

gemeente). 
- Anderzijds zijn ze nogal gedateerd (laatste wijziging op 18 mei 

1979). 
- Als gevolg hiervan zijn wij als vereniging niet in staat subsidies 

dan wel vergunningen aan te vragen. 
 
Met inzet van de juridisch medewerker van de VNM, Mevr. Ada 
Sanders Kranenburg is de vernieuwing van de statuten en reglementen 
in september voortvarend opgepakt en de resultaten zijn u digitaal dan 
wel per post toegestuurd ter beoordeling. 
Automatisch moeten dan ook het haven- en huishoudelijk reglement 
worden vernieuwd omdat anders de verwijzingen binnen de 
documenten niet meer kloppen. 
Het is de bedoeling dat de statuten en het basispakket bijbehorende 
documenten vanavond goedkeuring krijgt van de ALV zodat we met de 
statuten naar de notaris kunnen. Verder zullen alle opmerkingen, de 
andere regelementen verzameld en besproken worden in de 
voorjaarsvergadering van 2016. 
 
Statuten 
In antwoord op de vraag van Ton Polet verklaart Ada dat lidmaatschap 
is verbonden met een hoedanigheid (vertaald: persoon met boot en 
ligplaats). 
Mocht het lid de boot verkopen, dan verliest hij volgens de statuten (art 
8 lid 1,c) het lidmaatschap, 
In artikel 7 lid 4 is geregeld dat het bestuur daar uitzondering op kan 
verlenen. Feit is wel dat dit formeel moet worden aangepakt en 
geregeld. 
Idem geldt ook voor leden die eventueel besluiten hun boot in een 
andere haven te plaatsen. 
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Op de vraag hoe beroep tegen een royement bij de ALV moet worden 
ingebracht, is het antwoord dat dit schriftelijk bekendgemaakt wordt bij 
de secretaris en deze is wettelijk verplicht dit in de ALV in te brengen. 
Onder artikel 8 lid 1.a is erfrecht in de statuten geregeld (voorheen in 
havenreglement). 
 
Huishoudelijk reglement  
Er zijn diverse opmerkingen en ook zetduivels geconstateerd. 
Deze zullen gebundeld worden en bij de volgende ledenvergadering 
worden behandeld, indien nodig. Eventuele schriftelijke opmerkingen 
kunnen worden ingediend bij de secretaris. 
Naar aanleiding van de vraag van Aad Groen op Artikel 10 
Huishoudelijk reglement dat hij de leeftijdsgrens voor werkzaamheden 
bij de vereniging mist, is het bestuur van mening dat ieder in staat moet 
zijn in “gelijkwaardig” overleg vast te stellen of  werkzaamheden al dan 
niet verricht kunnen worden. Het reglement voorziet hierin onder artikel 
10 lid 1 laatste zin.  
Wegens het gemengde gevoel worden de voorstemmers geteld:  zijnde 
23 stuks. 
Dit wordt straks bij retour van de presentielijst getoetst aan het totaal 
aantal stemgerechtigde aanwezigen. 
Na telling van het aantal stemgerechtigden zijnde 53 wordt de 
leeftijdsgrens niet in de reglementen benoemd.  
 
Verder wordt het huishoudelijk reglement zoals er nu ligt,  vastgesteld 
met nagenoeg unaniem handopsteken. 
 
Havenreglement 
vragen en antwoorden van en aan Ton Batenburg  
Artikel 5 
lid 7d. Vervuiling vereist eigenlijk handhaving en dat is in onze haven 
moeilijk. Voorzitter geeft aan dat sociale controle hier enorm helpt. 
Onbegrip bij de betreffende leden is dan een vaak voorkomend 
verschijnsel maar niet te voorkomen. 
Lid 7f. gevaarlijke werkzaamheden. Voorbeelden benoemen is volgens 
bestuur niet handig wegens onvolledigheid.  
Lid 7r. (Bord te koop op de boot). Dit geeft het bestuur een handvat om 
duidelijke afspraken te eisen over manier van aanprijzen en bij 
voorbeeld toegankelijkheid in de haven. 
vraag van Aad Groen 
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Artikel 5 lid 7d: toiletgebruik. Reglementair is in Jachthavens gebruik 
van  toilet aan boord  in de haven verboden en dient de boodschap 
verplicht in de toiletten aan de wal of in de Bever te worden gebracht. 
Kort verblijf is nog steeds in de reglementen goed geregeld 
Vraag van Nico Persoon 
Artikel 5 lid 7n. Het gebruik van leidingwater voor anders dan drinkwater 
lijkt Nico nogal arbitrair, maar wordt mogelijk door de volgende 
discussie rondom legionella en drinkwaterbesluit opgelost 
Vraag Roel Siliakus 

Artikel 9 lid 1. Sleutel verstrekking / borg? 
Verklaring: Een Lid in de haven betaalt 200 euro borg. Hierin is ook de 
sleutelborg vervat. Daarom wordt de borg pas terugbetaald na 
inlevering sleutel. 
In de opmerkingen ter behandeling, zal opgenomen worden dat 
passanten géén sleutel wordt verstrekt. 
 
Het havenreglement wordt bij deze ook nagenoeg unaniem vastgesteld. 
 
Het bestuursreglement: 
Dit wordt opgesteld en vastgesteld door het bestuur en bij deze gedeeld 
met de leden. (ook toegestuurd). 
Bij deze wordt dit ook door de leden bekrachtigd 
Het bestuursreglement is o.a. nodig voor verstrekking van de Horeca 
vergunning (betreffenden sportkantines).  
 
Pauze: 
21:30 uur 
Aanvang buitengewone vergadering in het kader van stemming rond de 
statuten wijziging. 
 
3 stemgerechtigde leden melden zich af en verlenen met machtiging 
het bestuur goedkeuring voor de statuten namelijk Wallie Frankena, 
Willem Verhage en Aad Groen. 
2 stemgerechtigden Frank van der Maaten en Gerard van Delft hebben 
schriftelijk volmacht gegeven  
50 stemgerechtigde leden zijn aanwezig 
Voorzitter brengt met de huidig aanwezige leden de statuten in 
stemming. 
Op verzoek van Ada wordt ook gevraagd of er tegenstemmers zijn. Dit 
is niet het geval en derhalve is de stemming unaniem vóór goedkeuring 
van de Statuten. 
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Deze buitengewone vergadering wordt hiermee gesloten en we gaan 
verder met de gewone ALV 
 
2. Aanpak vernieuwing Elektra op de steigers 
 
Jaap Triep heeft met een aantal mensen de vervanging van elektra op 
de steiger geïnventariseerd en in beeld gebracht.  
De “slagader” hoeft niet vervangen maar alle kasten en aftappunten op 
de steigers dienen te worden vervangen. 
 
In het kader van veiligheid en behoefte is het noodzaak dit vlot op te 
pakken. 
Voorzitter stelt voor om complete nieuwe palen aan te schaffen en deze 
op zo kort mogelijk termijn aansluitend op de steiger te (laten)  
monteren. Op de steiger om het bewegen van de aansluitkabels te 
miniseren. 
Hiervoor zijn al offertes opgevraagd. 
Deze palen bevatten ook (led)verlichting waardoor de huidige 
(ontoereikende) verlichting kan worden verwijderd en bezuinigd wordt  
op elektriciteitsgebruik. 
Naar schatting kosten deze palen 1000,- euro per stuk en er zijn 12 -14 
nodig. Financieel is dit als reservering voorzien en vastgelegd in de 
begroting. 
Het totaal bedrag op de begroting is 25.000 euro. 
Als bestuur gaan we daar nog subsidie voor aanvragen en willen we dit 
bedrag zeker niet geheel gebruiken. Doch voor de verdere gang van 
zaken vraagt het bestuur eerst toestemming om dit bedrag indien nodig 
maximaal te mogen benutten.  
 
Op vraag van Anneke van der Loos betreffende garanties blijkt dat 
alleen garantie op de paal wordt gegeven. De aansluiting gebeurt op 
een bestaande situatie, waarvoor geen garantie verwacht kan worden  
Bij deze wordt reservering op de begroting vastgesteld voor maximaal 
25.000 euro ten behoeve van elektra-vernieuwing. 
 
Ada maakt van de gelegenheid gebruik om afscheid te nemen en 
verlaat onder applaus de vergadering . 
 
 
4. Legionella versus drinkwater op de steigers 
Aanleiding voor dit punt  is een brief van ILT zoals onder 
correspondentie vermeld. 
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Watersportverenigingen worden aangemerkt als zogenaamde prioritaire 
instellingen, wat inhoudt dat de overheid grote risico’s ziet in het kader 
van het drinkwaterbesluit (vastgesteld in 2002). 
De Beverdam zou daarom fysiek worden gecontroleerd op naleving en 
voldoen in het kader van drinkwaterbesluit en legionella beheersing. 
Wouter Polet heeft dit als project opgepakt en daarmee in eerste 
instantie een controlebezoek voorkomen. Zijn conclusie is echter dat wij 
niet voldoen aan de wet. 
Het bestuur wordt daar persoonlijk aansprakelijk voor gehouden. 
Tot nog toe zijn er steeds metingen verricht en deze hebben 
aangetoond dat er geen gevaarlijke situatie is, maar dit is onvoldoende 
voor de huidige regelgeving (2002, aangescherpt in 2011 en nogmaals 
in 2013). 
Wouter geeft enige voorbeelden van constructies die niet voldoen. 
Vooral de aerosol (bijvoorbeeld douchewater) kan levensbedreigend 
zijn. 
Samenvattend, wat we als bestuur nu gaan doen: 

- De steiger wordt in ieder geval in de winterperiode 
afgesloten van drinkwater (gebruikelijk) en komt 
waarschijnlijk volgend jaar niet terug op de steiger als 
drinkwatervoorziening. 

- Er wordt door Marino Water Advies een risicoanalyse 
opgesteld met bijbehorende maatregelen voor zowel de 
Bever als de steiger (wat echter wel kosten met zich 
meebrengt) 

 
Naar verwachting zijn de benodigde maatregelen voor de steiger erg 
duur en verwachten we dat er volgend jaar alleen drinkwater kan 
worden getankt op de watersteiger! 
Met de adviezen gaan we tijdens de volgende vergadering bespreken 
hoe en wat we op de steiger kunnen doen. 
In de begroting is 10.000 euro voorzien voor deze werkzaamheden. 
Voorzitter vraagt toestemming voor dit onderdeel van de begroting, met 
hier ook de insteek om dit geld niet volledig uit te geven. 
Ook hier wordt toestemming verleend door de ALV. 
 
5. Omgeving w.o. Mama Kelly en deelgemeente Laak 
Volgende week is een gesprek gepland met een gemeente- 
vertegenwoordiger over de omgeving. Er staat nog steeds een 
wandelpad langs de westzijde en noordzijde van de haven op de 
planning en dat vraagt ook medewerking van ons.  



 

19 
 

Verder wordt de Verlengde Melkwegstraat voor de zomer van 2016 
gerealiseerd en hebben we een bedrijf gesproken wat offerte gaat 
uitbrengen wat onze (omgevings-) wensen zouden zijn. 
Zeker is dat de invalidenparkeerplaatsen worden verplaatst en een 
groot aantal (150) parkeerplaatsen verloren gaat. 
 
Als bestuur zien wij hier mogelijkheden die we bespreekbaar maken in 
het overleg. We verwachten ook eisen ten aanzien van het aanzicht van 
de haven. Daarbij moet worden gedacht aan schepen onder zeilen 
afdekken e.d.  
 
Voor wat betreft Mama Kelly, aangaande stankroosters en opslag vuil,  
het volgende bericht: 
“De roosters zijn binnenkort omgedraaid en de containers; “wordt aan 
gewerkt”. 
Het staat iedereen vrij om eventuele belastende foto’s  op facebook van 
Mama Kelly te posten. 
 

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

 
Ad a. Thijs geeft aan dat er 2 nieuwe leden in de HAWECO zijn 
toegetreden, namelijk Willem Busscher en Ron Winkel. 
Jan Buijtelaar en Roel Siliakus zijn aan het afbouwen.  
De werkbeurten lopen goed. 
De overkapping komt 4 december weer beschikbaar. 
Jan vraagt aandacht voor de buisconstructie omdat die dreigt uit elkaar 
te vallen. Thijs zal dit direct oppakken. 
 
Ad b. Iris en Aad (Vz) 
Op dit moment wordt het steeds moeilijker de Bever in het weekend en 
vooral op zondag geopend te houden wegens gebrek aan vrijwilligers. 
Staande de vergadering wordt gevraagd of belangstellenden zich zsm 
willen melden. 
U moet daarvoor een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) 
volgen, waarvoor U een certificaat krijgt wat ook buiten de vereniging 
geldt. Dit duurt ongeveer 2 uur. 
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Henry vraagt of het mogelijk is om ergens zichtbaar te maken wanneer 
de Bever wel open is. Voorzitter vraagt of Henry daartoe misschien een 
voorstel kan uitwerken. Het kan niet als werkbeurt worden aangemerkt. 
Bovendien wordt in het kader van de Horecavergunning aanwezigheid 
vereist van gecertificeerd personeel (IVA en SVH-sociale hygiëne). 
 
Ad c.  
Henry introduceert Wilko Thijssen als nieuwe aanwinst voor de redactie  
Henry geeft aan dat kopij meer dan welkom is. 
 
Ad d. 
Automatisering heeft voor nu niets te melden. 
 
Ad e.  
Qua evenementen is er op dit moment ook geen melding. 
 

8. Ledenaangelegenheden 
 
Peter Keijzer wordt als nieuw lid voorgesteld aan de vergadering en 
wordt met applaus ontvangen. Hem wordt vlag en sleutel van de haven 
uitgereikt. 
Zijn partner Diana gaat Reanimatie/AEDcursus voor beginners en 
gevorderden geven eind januari 2016.  
Mevrouw Wellhuner-van Schie is aangetekend aangeschreven (19 
oktober 2015-brief-geen antwoord). Bij deze is dit lid, bekrachtigd door 
de vergadering, geroyeerd. 

 
9. Rondvraag 

 
Frank Arons vraagt aandacht voor de veiligheid in de haven als je in het 
water valt. Hij heeft voorgesteld aan Thijs om een beugel te construeren 
en aan de steiger te bevestigen.  
Voorzitter geeft aan dat er 21 reddingstrappen aan de steiger hangen.  
Bestuur vraagt HAWECO te inventariseren wat echt het probleem is en 
wat de mogelijkheden zijn.  
 
Simon vraagt of er al een AED aanwezig is. Het antwoord is nee, 
eenvoudig wegens de aanschaf/onderhoud en de plek waar deze moet 
worden gehangen. De cursus is op dit moment meer van waarde. 
 
Leen vraagt aandacht voor begroeiing langs de kade. Dit is in 
behandeling. We verwachten antwoord van de gemeente. 
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Jaap zou graag weten wie hij in voorkomend geval van levensreddend 
handelen moet aanspreken. Helaas krijgen wij geen BHV-er op de 
steiger.  
 
Ter afsluiting wordt Ada vanuit de vergadering gemachtigd om namens 
de ALV naar de notaris te gaan. 
 
Sluiting om 22.35 uur 
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JAARVERSLAG 2015 

 
Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2015 
 
Onze vereniging bestaat per 31 december 2015 uit 
112 leden, 5 ereleden, 12 leden van verdienste zonder boot, 3 
partnerleden, 13 donateurs en 2 leden (van verdienste)  met boot. 
Onder artikel 9 lid 5 van de nieuwe statuten is opgenomen: 
De voorzitter en de leden van het bestuur worden benoemd voor de 
duur van ten hoogste drie jaren en treden af volgens een door het be-
stuur opgemaakt rooster. De voorzitter en een bestuurslid, die volgens 
dit rooster aftreden, kunnen terstond  voor een volgende periode van 
drie jaren worden herbenoemd. 
In het kader van de gewijzigde statuten is onderstaande tabel naar de 
huidige maatstaven bijgesteld. 
Vanuit de leden vormen onderstaand genoemde personen het bestuur,  
bijgestaan door een zestal commissies waarvan in bijlage het overzicht 
met de bijbehorende namen. 
 
 
1. Samenstelling Bestuur 
 

Naam  functie  Datum in 

functie  

Periodiek 

aftredend 

Aad Harteveld voorzitter 26-4-2011 april 2017 

Cees de Vos penningmeester 26-4-2012 april 2018 

Ad van Vliet secretaris 28-11-2013 april 2017 

Wouter Polet Alg. bestuurslid 26-11-2014 april 2018 

Thijs Sickens 

de Wal 

Voorzitter HaWeCo 26-11-2014 april 2018 

 
Algemeen 
In 2012 is een beleidsplan geformuleerd wat tweejaarlijks wordt 
bijgesteld naar de huidige situatie. 

In 2015 zijn vanuit het bijgestelde beleidsplan de volgende 
wetenswaardigheden te melden: 
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Wetgeving rond drinkwater is aangescherpt en vraagt behoorlijk 
aandacht. Ondanks goede resultaten van de metingen aan het 
drinkwater voldoen we niet aan wettelijke eisen. We worden 
genoodzaakt om de leidingen onder het steiger te verwijderen en 
alternatieven, die wel aan de wet voldoen, toe te passen.  
In de loop van het jaar is duidelijk geworden dat de statuten niet meer 
geldig waren. Deze zijn met behulp van de juridisch medewerker van de 
VNM opnieuw opgesteld en vastgesteld door de Algemene 
Ledenvergadering waarna de notaris alles betekend heeft. 
Omdat de reglementen niet meer zouden aansluiten bij de nieuwe 
statuten, zijn deze ook geheel vernieuwd en voor de laatste puntjes op 
de i nu onder behandeling. De documenten als zodanig zijn 
goedgekeurd om een werkzaam geheel te krijgen en te houden. 
De samenwerking met de WSV Residentie is opnieuw leven ingeblazen 
en er zijn afspraken voor gezamenlijke acties gemaakt (bvb. bezoek 
VNM vergaderingen en bedrijvenvereniging van de Binckhorst)  
Vanuit de omgeving wordt druk uitgeoefend om het aanzicht van de 
haven te verbeteren. Dit wordt o.m. veroorzaakt door de 
werkzaamheden welke gepland zijn voor de verlengde Melkwegstraat. 
Na realisatie wordt de “huidige” achterkant van de haven 
getransformeerd als ons entree naar de haven. Deze transformatie 
vraagt enige flexibiliteit en aktie van onze vereniging. Het bestuur gaat 
ervan uit dat meebewegen ons het meeste voordeel kan brengen. 
Het bezoek van de KNMC leden was een succes en ook goed voor 
onze financiën  
Door intensief overleg met de HTM is een contract afgesloten en 
mogen we de Toiletcontainer op hun terrein plaatsen. De gemeente zal 
de aansluiting van het riool verzorgen. Wij dienen zelf water en elektra 
te verzorgen. 
Naast alle positieve zaken was er toch ook wat stormschade aan onze 
overkapping. Gelukkig is dat weer verholpen. 
 
2. Het secretariaat 
Bemoeienis met de omgeving vraagt veel tijd van het secretariaat 
De secretaris maakt deel uit van de werkgroep Binckhorst waarin De 
Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente (DSO) 
vertegenwoordigd is. Deze probeert te sturen op een aantrekkelijker en 
leefbaarder omgeving. Voor ons betekent dit dat wij moeten nadenken 
over verbetering aanzicht, toegankelijkheid van de haven en  
verandering van de bestemming van de omgeving (geen zware 
industrie maar wonen en werken) 
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Door verschillende bilaterale overleggen met DSO wordt van lieverlede 
duidelijk wat onze opties zijn. Dit moet verder uitgewerkt en als plan 
voorgelegd aan de Algemen Leden Vergadering (ALV) 
Vanuit Mama Kelly is aangegeven dat zij een “vaste klusjesman” in 
dienst hebben genomen en is toegezegd dat de resterende 
luchtroosters zo spoedig mogelijk omhoog worden gebracht. 
 
3. Commissies 
 
a. Automatiseringscommissie 
Deze commissie houdt zich vooral bezig met  

 Verbeterde inzet  van e-captain* installatie en onderhouden van 
wifi 

 onderhoud en vernieuwing van de website  

 De Kassa is vernieuwd en rechtstreeks benaderbaar via 
internet 

*= ledenadministratiepakket 
 
b. Evenementen commissie (EvCo)  
De evenementencommissie heeft weer de bekende festiviteiten 
georganiseerd 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 2015 bijzonder toegelegd op:   

 Onderhoud en instandhouding van de Bever, w.o  vernieuwing 
plafond 

 Het dakleer van het platte dak is vernieuwd 

 Er zijn Codesloten in en aan de Bever aangebracht  

 De geluidinstallatie is vernieuwd 

 Onderhoud van het steiger is gecontinueerd 

 De verlichting op de steigers is hersteld 

 Verplaatsing in fasen van de toiletcontainer 

 Reparatie van het zeil en opnieuw aanbrengen op de 
overkapping 

 Nieuwe wrijfpalen in de grond gedrukt tussen de Bever en het 
steiger. 

 Aanvang gemaakt met het plaatsen van led-verlichting boven in 
de Bever 

 Een nieuw vlot gemaakt door de havenmeester. 
 



 

25 
 

Er is dus duidelijk niet stil gezeten 
 
d. Kantinecommissie (KACO) 
Door inzet van onze donateur Arie van Reest is de Bever ook zondags 
weer open voor publiek. 
Verder is de aankleding van de Bever door het vernieuwde plafond, een 
verfje en nieuwe gordijnen een stuk verbeterd 
 
e. Kascontrolecommissie (KASCO) 
De vernieuwde kascommissie heeft diverse aanbevelingen gedaan die 
deels ook in 2015 zijn overgenomen en gerealiseerd. Er wordt aan een 
vervolg gewerkt. 
 
f. Redactie KOMPAS   
De redactie van KOMPAS is uitgebreid met Wilko Thijssen. We rekenen 
op een vruchtbare samenwerking. 
Blijft nog steeds gebrek aan voldoende Kopij. Iedereen wil wel graag 
lezen maar als er geen input komt, wordt het boekje steeds dunner en 
dus minder aantrekkelijk voor advertenties.  
 
4. Toekomst 
De snel veranderende situatie in de Binckhorst en omgeving dwingt ons 
als bestuur heel alert te zijn en voortdurend in te spelen op 
veranderingen in die  omgeving. Het laat zich aanzien dat we op de 
komende ledenvergadering veel te vertellen hebben. 
 
Uw Secretaris 
 
Bijlage Commissie-samenstellingen van WSV de Vlietstreek per 31 
december 2015. 
 
Automatiseringscommissie: 

1. Wouter Polet (technisch beheer) 
2. Cees de Vos (database beheer) 

 
Evenementencommissie (Evco): 

1. Henk Kort (voorzitter) 
2. Arie v.d. Reest (commissielid) 
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Haweco: 
1. Ab v.d. Brule (onderhoud Bever) 
2. Jan Buijtelaar (Algemeen technisch onderhoud) 
3. Ton Harteveld (1

e
 havenmeester) 

4. Ton Polet (werkbeurten en zomerhavenmeesters) 
5. Diana Polet-Zaaijer (notuliste) 
6. Fons Sens (vaste steiger + containers) 
7. Roel Siliakus (vice voorzitter + beheer kleine kas) 
8. Cees Steegers (onderhoud drijvende- en vaste steigers) 
9. Ron Winkel (elektra) 
10. Thijs Sickens de Wal (Voorzitter) 

 
Kantinecommissie (Kaco): 

1. Iris van Vianen (voorzitter) 
2. Mieke van der Linde (penningmeester) 
3. Ton van der Valk (inkoop) 

 
Kascontrolecommissie (Kasco): 

1. Gregor Kester 
2. Rob van Heemert 
3. Karel Vermij 

 
Redactie:  

1. Henry Terlouw 
2. Wilko Thijssen 

 
Tijdelijke commissie reglementen 

11. Gregor Kester 
12. Rob van Hemert 
13. Gino Langer 
14. Aad Harteveld 
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BALANS 
 

Vermogen 2015 2014 

Kassen 2.885   1.161   

EvCo 764   66   

HaWeCo 1.134   255   

Kantine 987   839   

Banken 294.296   284.097   

ING 126560 874   3.062   

ING 4875978 1.123   6.157   

ING 5607263 60   32.496   

ING 667213031 0   18.207   

Deposito 667213031 (Bankgarantie) 2.268   39.661   

Deposito 667213031 (Kwartaalsparen) 289.971   184.514   

Nog te ontvangen/verrekenen bedragen 20.367   17.558   

Debiteuren 6.679   4.155   

Kasverschil Kantine 11.425   11.425   

Kruisposten 1.033   1.097   

Betaalde voorschotten 1.230   880   

Voorraden 1.600   1.600   

Voorraad kantine 1.600   1.600   

Totaal bezittingen 319.148   304.415   

Reserveringen   243.546   223.117 

Waarborgsommen   12.735   10.540 

Res. Vervanging Bever   75.300   70.000 

Res. Apparatuur//Inventaris Bever   28.843   25.693 

Res. Groot Onderhoud Bever   51.796   51.089 

Res. Hellingen/Slepen Bever   9.100   5.500 

Res. Groot Onderhoud Steiger   44.201   38.847 

Res. Vervanging Overkapping   28   360 

Res. Onvoorzien   13.498   14.243 

Res. 50 Jarig Lustrum   8.044   6.844 

Nog te betalen bedragen   425   4.913 

Crediteuren   427   4.675 

Overige schulden   -2   238 

Vrij besteedbaar kapitaal   75.178   76.386 

Voorgaande jaren   76.386   57.119 

Huidig jaar   -1.208   19.267 

Totaal verplichtingen   319.148   304.415 
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RESULTAAT 
 

Begrotingsjaar Werkelijk 2015 Begroting 2015 Werkelijk 2014 

              

Verenigingsinkomsten (Baten) 11.794   16.180   14.106   

Contributies 7.873   8.719   8.376   

Donaties 276   345   259   

Inschrijfgelden 200   p/m   p/m   

Ecotax 815   1.000   1.066   

Overige inkomsten (Adv. Kompas) 385   616   245   

Rente 1.514   2.500   2.942   

Resultaat Kantine 730   3.000   1.119   

Overige resultaten         100   

              

Subsidies 0   0   18.208   

Subsidie ombouw Bever (provincie) 0   p/m   18.208   

              

Haveninkomsten 41.670   35.675   38.161   

Passanten (niet leden) 3.777   2.000   3.151   

Stallinggelden (leden) 31.704   30.423   31.349   

Zomer/Winterliggers (niet leden) 6.190   3.252   3.662   

              

Vereniging+Haveninkomsten 53.464   51.855   70.475   

              

Verenigingskosten (Lasten)   32.772   31.025   27.849 

Administratieve kosten (porto etc.)   1.128   500   631 

Bankkosten   395   284   264 

Bedrijvenvereniging Laak (BLF)   219   217   214 

Bijdrage VNM   276   392   386 

Controle brandblussers   663   279   275 

Onkosten bestuur/commissies   1.305   2.500   60 

Donatie K.N.R.M.   100   100   --- 

EveCo Kosten   711   ---   -700 

Drukwerk onvoorzien   ---   ---     

Gas en electra Vereniging (40%)   2.345   1.902   1.891 

Inschrijving Kamer van Koophandel   ---   66   --- 
Automatiseringskosten (was 

Internet)   935   1.000   765 
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Kosten Kompas (druk en verzenden)   2.315   2.500   2.749 

Lief en leed   715   250   1.173 

KPN Telefoon, TV, Internet   549   548   541 

Vergoeding Buma en Sena   578   583   575 

Verzekeringen 50%   740   562   769 

Vuilcontainer (Sita)   1.529   1.397   1.366 

Water DUNEA clubhuis (25%)   253   231   --- 

Zuiveringsheffing Delfland   566   264   --- 

Onderhoud Bever   ---   ---   1.390 

              

Voorziening vervanging Bever   5.300   5.300   5.000 

Voorziening apparatuur/inventaris Bever   3.150   3.150   3.100 

Voorziening groot onderhoud Bever   4.200   4.200   4.200 

Voorziening hellingen/slepen Bever    3.600   3.600   2.000 

Voorziening 50jr lustrum   1.200   1.200   1.200 

              

Havenkosten   21.900   20.830   23.360 

Gas en electra Haven 60%   3.517   2.852   2.836 

HaWeCo (klein onderhoud)   2.498   2.500   1.335 

Huur haven gem Den Haag   6.103   6.134   6.043 

Legionella controle   382   188   370 

Verzekeringen 50%   740   563   769 

Water DUNEA haven (75%)   759   693   --- 

Onderhoud steiger   ---   ---   4.507 

              

Voorziening project 1 (te omschrijven)   ---   ---   --- 
Voorziening groot onderhoud 

steigers/palen   7.600   7.600   7.500 

Voorziening overkapping   300   300   --- 

              

Vereniging+Havenkosten   54.672   51.855   51.209 

              

Bestedingstekort   -1.208   0   19.267 

              

              

  53.464 53.464 51.855 51.855 70.475 70.475 
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TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG 
 
Om maar met de deur in huis te vallen: we hebben over 2015 een 
verlies van €1208 euro gedraaid. 
 
Dit is niet leuk om te horen en verdient daarom ook een verklaring. 
Beginnende bij de verenigingsinkomsten zien we dat over alle posten 
minder in binnengekomen dan begroot voor afgelopen jaar. Dit komt 
eenvoudigweg doordat we minder leden, donateurs en adverteerders  
hebben dan we in November 2014 tijdens het samenstellen van deze 
begroting konden voorzien. 
 
Ook voor de ecotaks is minder binnengekomen dan begroot en de 
kantine lijkt minder te hebben opgebracht dan voorzien. Dit laatste is 
niet helemaal waar daar de kantine van eigen geld een nieuwe kassa 
heeft aangeschaft (waarbij ook nog eens een beeldscherm en computer 
is gedoneerd). 
 
Het voorgaande wordt meer dan gecompenseerd daar de 
haveninkomsten aanzienlijk hoger zijn uitgevallen dan gedacht. Zo 
wordt het belang van passanten en zomer- winterliggers ineens heel  
duidelijk: waar we inboeten op leden wordt dat in evenwicht gehouden 
door de ‘externe’ liggers. Hierbij worden de havenmeester, de 
coördinator en zijn zomerhavenmeesters hartelijk bedankt voor hun 
inzet. 
 
Uiteindelijk hadden we in 2015 €1609 meer inkomsten dan begroot. De 
uitgaven daarentegen zijn aanzienlijk meer dan begroot. Hieronder de 
uitleg hiervan: 
 
Ondanks dat er uitgaven zijn gedaan die we van te voren al hadden 
voorzien (reserveringen), met name de uitgaven “Onderhoud Bever”, 
“Onderhoud Steiger” en “Uitgaven onvoorzien”, welke met 
respectievelijk €3493, €2246 en €745 zijn verminderd en natuurlijk de 
schade aan de overkapping die we dankzij reserveringen niet van de 
lopende rekening hebben hoeven betalen, zijn er wel uitgaven gedaan 
die niet voor 2015 waren begroot.  
 
We denken hierbij aan de inspanningen van de jurist van de VNM 
(€1065) wie onze statuten en reglementen  heeft beoordeeld en van 
commentaar heeft voorzien, het passeren van de nieuwe statuten bij de 
Notaris (€623), een zeer geslaagde AED cursus (€300) en de 
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verrichtingen die voor het onderzoek en advies van onze 
drinkwaterinstallatie n.a.v. de inspectiedienst door een Salmonella 
Specialist zijn uitgevoerd (€986). 
 
Per saldo mogen we stellen dat we voor een relatief klein verlies een 
veel beter op de toekomst voorbereide vereniging hebben overhouden. 
 
Dank voor uw aller medewerking 
 
Cees de Vos, Penningmeester 
 

VERJAARDAGSKALENDER 
 
Jarig in april 
Josca van Duijvendijk    04-04-1955 
Sjaak Veerman     04-04-1966 
Wim van der Laar    06-04-1946 
Johan Wagner     09-04-1936 
Dick Keppel     10-04-1938 
Mathijs de Roode    11-04-1962 
Ron Winkel     11-04-1957 
Amiet Nunda     12-04-1966 
Jim Moor     17-04-1952 
Piet Buitenhek     18-04-1932 
Piet Swart     23-04-1949 
Jan van Daalen     24-04-1926 
Wolter Sillevis Smit    26-04-1966 
Willem Verhage     29-04-1940 
 
Jarig in mei 
Jan van Rijs     04-05-1947 
Cherique Batenburg    05-05-1991 
Raymond Jorissen    08-05-1942 
A.A.H. Freeke     13-05-1968 
Leo Bouman     18-05-1953 
Peter van Vilsteren    18-05-1965 
Pascal Fonville     20-05-1977 
Piet Kelder     24-05-1944 
Piet Pijnenburg     25-05-1938 
Sidney van Oosten    28-05-1972 
Gerda Harteveld    30-05-1944 
Sikko Hoekstein    30-05-1945 
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MUTATIEFORMULIER 

 
Om de administratieve verwerking goed te laten verlopen, 
moeten alle mutaties van de gegevens van een lid, aspirant-lid of 
donateur van WSV “De Vlietstreek” schriftelijk opgegeven 
worden.  
 
Daarvoor kan dit formulier gebruikt worden.  
 
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 moet uiterlijk één maand voor het einde van het 
verenigingsjaar, 31 december, doorgegeven worden aan: 
 
Frank van der Maaten 
De Savornin Lohmanlaan 503 
2566 AM Den Haag 
tel. 06 5118 2353 
mail: ledenadministratie@wsvdevlietstreek.nl 

mailto:ledenadministratie@wsvdevlietstreek.nl

