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Voorzitter:  
 
Aad Harteveld 
Eendenlaan 7 
2566 VZ  Den Haag 
tel. 06-289 03 103 
email: voorzitter@wsvdevlietstreek.nl 
 

Haven- en Werfcommissie: 
 
Danny Persoon 
 
email:  
haweco-voorzitter@wsvdevlietstreek.nl 

Secretaris: 
 
Ad van Vliet 
Jan van Kanrede 54 
2901 TB Capelle a/d IJssel 
tel. 06-231 13 794 
email: secretaris@wsvdevlietstreek.nl 
 

Havenindeling/ligplaatsen: 
 
Havenmeester: 
Ton Harteveld 
email: havenmeester@wsvdevlietstreek.nl  
 
Begeleiding zomerhavenmeesters: 
Henry Terlouw         tel: 06-44 27 43 08 
email: redactie@wsvdevlietstreek.nl 
 

Penningmeester: 
 
Wouter Polet 
 
email: 
penningmeester@wsvdevlietstreek.nl 
 

Kantinecommissie: 
 
Voorzitter: Wim van Geelen 
 
Overige commissieleden: 
Mieke v.d. Linde (penningmeester) 
Ton en Vera v.d. Valk 
Arie en Amanda van der Reest 
email: kantine@wsvdevlietstreek.nl 

Ledenadministratie: 
 
Frank van der Maaten 
De Savornin Lohmanlaan 503 
2566 AM  Den Haag 
tel. 06-511 82 353 
email: 
ledenadministratie@wsvdevlietstreek.nl 
Wijzigingen alleen via mail of schriftelijk! 
 

Evenementencommissie: 
 
Voorzitter: Henk Kort 
tel. 070-394 04 86 
Penningmeester: Iris van Vianen 
Commissielid: Arie van Reest 
email:  
evenementen@wsvdevlietstreek.nl 
 

Algemeen bestuurslid: 
 
 
 
Automatiseringscommissie: 
 
Wouter Polet 
email: automatisering@wsvdevlietstreek.nl 
 

Redactie: 
 
Henry Terlouw 
Esmoreitplein 25 
2531 EJ  Den Haag 
email: redactie@wsvdevlietstreek.nl  
 

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

Overige redactieleden: 
 
Monique Schneider 
Ineke Walravens 
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VAN DE REDACTIE 
 
 
Beste leden, 
 
De ledenvergadering is dit jaar op 9 mei, iets later dan gebruikelijk. 
Daarom valt dit Kompas ook pas eind april bij u op de mat. 
 
De eerste digitale nieuwsbrief is in maart aan de leden verzonden, van 
verschillende kanten ontvingen we positieve berichten over de 
nieuwsbrief. 
 
De Opening van het Seizoen was weer een feest. Het was gezellig druk 
op de haven. Naast eten en drinken, een snuffelkraam, 
brandblussercontrole, matten en theedoeken, een loterij en live muziek 
van de Granddaddy’s was er alle ruimte om met elkaar bij de praten en 
plannen voor het seizoen uit te wisselen. 
 
Vanuit de redactie wensen we u een mooi vaarseizoen toe! 
 
En natuurlijk veel leesplezier met dit nummer van het Kompas. 
 
Met vriendelijke groet, 
Henry Terlouw 

 
 
 
 
 
 
 

CALAMITEITEN 
 
Calamiteiten in de haven? In geval van nood bellen met: 
 
Aad Harteveld:     06 - 28 90 31 03 
Ad van Vliet:     06 - 23 11 37 94 
Thijs Sickens de Wal:    06 - 51 95 92 88 
 
De noodpomp bevindt zich binnen in de boven-ingang van de Bever, in 
de kast boven de wasbak, direct zichtbaar vanaf de boven-ingang. De 
EHBO-koffer hangt daar ook. 
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VAN DE VOORZITTER 
 
Voorjaar……. 
 
Het voorjaar is alweer goed begonnen voor de Vlietstrekers. Niet alleen 
voor hen die de boot willen verven met dat mooie weer, maar ook de 
sloepeigenaren die alweer met een warme deken op pad gaan in de 
grachten van Den Haag of het Westland. Ook op andere fronten is het 
voorjaar goed begonnen. Op het moment van schrijven wordt eindelijk 
de ondiepte in de haven tijdens baggerwerkzaamheden verholpen. 
Voor sommige leden met diepstekende schepen een oplossing voor 
een steeds groter wordend probleem. 
 
Daarnaast hebben we officieel vernomen dat de megasubsidie voor de 
vervanging en modernisering van de steigers is toegekend.  Wel 
jammer van de timing. Het project zal nu niet meer vóór de zomer 
gerealiseerd kunnen worden en zullen we hoogstwaarschijnlijk in het 
najaar starten. Het is niet wenselijk om met een volle haven te gaan 
schuiven met boten en steigers dus dat is handiger om dat te doen 
wanneer een deel van de boxen weer leeg zijn voor de winter. 
 
Het verkrijgen van de subsidie is natuurlijk een klus voor alle 
bestuursleden geweest maar in het bijzonder heeft onze secretaris Ad 
van Vliet er veel energie in gestoken en achteraan gezeten om de 
subsidieaanvraag te realiseren. Een compliment waard! 
 
Met de afronding van het steigerproject in het najaar zullen we een 
feestelijk moment plannen en met de verantwoordelijke wethouder de 
nieuwe haven in gebruik stellen. De datum zal nog bekend gemaakt 
worden zodat u er allen bij kan zijn. 
 
In het kader van de beveiliging van de haven zijn we ook weer een 
stukje verder. Een viertal camera’s zijn door de werkbeurten 
geïnstalleerd en worden nu werkend gemaakt zodat we ook op afstand 
kunnen zien wat er in de haven gebeurd. Dat is nodig, omdat we helaas 
moeten we constateren dat we zowel via het water als de weg meer 
“gevonden” worden. Regelmatig verschijnen schepen in de haven waar 
de eigenaar niet van bekend is. Die verdwijnen dan weer zonder te 
betalen waardoor de vereniging  benadeeld wordt omdat de box niet te 
gebruiken is en onze faciliteiten oneigenlijk gebruikt worden.  Hetzelfde 
geldt eigenlijk voor de toegang via het hek. Regelmatig lopen vreemden 
over de steiger te “flaneren” en vormen een risico voor uw en onze 
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eigendommen. Een oproep aan de leden is daarom nodig om niemand 
de haven in te laten via het hek als hij er niet hoort. Vraag dus waar 
iemand moet zijn, als hij of zij dat niet geloofwaardig kan vertellen hoort 
diegene niet in de haven rond te lopen. 
 
Op 9 mei hebben we weer een ledenvergadering waar alle leden 
welkom zijn, de stukken daarvoor worden u digitaal toegestuurd en 
tevens vindt u deze stukken in deze Kompas. Op de ledenvergadering 
geven we rekenschap over het gevoerde beleid en financiën plus dat 
we u informeren omtrent de ontwikkelingen in het Binckhorst gebied.  
Twee van de bestuursleden zijn aftredend, de Voorzitter van de Haven 
en werfcommissie (HAWECO) en ondergetekende. Beiden zijn 
herkiesbaar. Ook zijn we in de gelukkige omstandigheden dat we een 
opvolger voor de functie van Wim van Geelen hebben gevonden. 
Ronald Ouwerkerk loopt al enkele maanden mee met het bestuur en is 
op de ledenvergadering van 9 mei verkiesbaar. Daarmee hebben we 
weer een compleet bestuur in ons 49e jaar van ons bestaan. 
 
De commissies kunnen nog wel wat hulp gebruiken. Zo zoekt de Haven 
en Werf Commissie nog wat versterking in het wat technische vlak, 
zeker gezien de projecten die er op stapel staan met de steigers en de 
elektriciteitsvoorzieningen. De Kantinecommissie zoekt nog een 
uitbreiding van ons barteam en ook de evenementencommissie zoekt 
nog gezellige mensen om een feestje te organiseren. De 
kascontrolecommissie heeft met de laatste oproep aan de leden 
versterking gekregen waar we natuurlijk erg blij mee zijn. Het is fijn om 
te merken dat leden zich wel degelijk realiseren hoe belangrijk het is om 
geregeld de financiën te controleren. 
 
De redactie heeft alweer eventjes versterking voor de nieuwsbrief. Ik 
ben benieuwd wanneer we er weer een exemplaar van mogen 
begroeten… 
 
Hier wil ik nog wel een oproep doen voor automatiseerders. Onze 
automatiseringscommissie is nog erg dun bemand en kan slechts met 
moeite onze digitale behoefte invullen.  
 
Goed, als de sluis nu eens gaat meewerken na de maandenlange 
stremming dan kunnen we ook eens aan varen gaan denken… Ik wens 
u allen een fijn vaarseizoen! 
 
Uw voorzitter, Aad Harteveld 
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UITNODIGING LEDENVERGADERING 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor een algemene ledenvergadering die op 9 
mei  a.s.  om 20:00 zal aanvangen in de “Bever”. De agenda ziet er als 
volgt uit: 
 
Agenda 

1. Opening 
 

2. Mededelingen 
 

3. Vaststellen agenda 
 

4. Correspondentie 
 

5. Notulen Algemene ledenvergadering van 22 november 2018 
 

6. Jaarverslag van de secretaris over 2018 
 

7. Bestuurszaken Algemeen 

 Gesprekken met de gemeente Den Haag over de 
omgeving 

 Beleidsvoornemens en realisatie beleidsplan uit 2018 
 

8. Financiën 
 

 Financieel verslag van de penningmeester over 2018 

 Verslag van de kascommissie 

 Decharge van het bestuur voor het gevoerde financiële 
beleid over 2018  

 
9. Kiezen en (her)benoemen van de leden van het bestuur 

 

 De  voorzitter is aftredend en kan eventueel worden 
herkozen 

 Kandidaatstelling Ronald Ouwerkerk als algemeen 
bestuurslid 

 Kiezen en benoemen van leden van de kascommissie 

 Kiezen en (her)benoemen van de commissieleden 
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10. Commissies 

 

 Haven- en werfcommissie (HaWeCo) 

 Kantinecommissie (KaCo) en  

 Evenementen (EvCo) 

 Redactie Kompas  

 Automatiseringscommissie 
 

11. Rondvraag 
 

12. Sluiting 
 

De pauze wordt op een nader te bepalen moment ingelast. 

Alle leden zijn van harte uitgenodigd de vergadering bij te wonen. 
 
Einde vergadering omstreeks 22:00 uur. 
 
Mocht u verhinderd zijn om de vergadering 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 vergadering te kunnen begroeten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van de Vlietstreek 
Uw secretaris  
  



 

10 
 

VERSLAG LEDENVERGADERING 22 NOVEMBER 2018 
 

Verslag algemene ledenvergadering WSV De Vlietstreek van 22 november 
2018. 
 
Er zijn 50 stemgerechtigde leden aanwezig. 18 leden hebben zich officieel 
afgemeld 
 

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

2. Mededelingen van de voorzitter; 
De toegangscode wordt 24 november rond 10:00 uur gewijzigd 
zoals via mail is verspreid. Eenieder wordt verzocht deze code 
privé te houden en niet te verspreiden 

 
3. Vaststelling van de agenda  

Vanuit de zaal geen aanvullingen en vanuit het bestuur enkele 
punten die bij de bestuurszaken ter tafel komen 
 

4. Correspondentie: 
Er hebben zich 18 mensen via mail en telefonisch afgemeld 

 
5. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering; 

De notulen van de vorige ALV d.d. 19 april 2018 worden met een 
kleine woordcorrectie (dubbeling) op blz 2 vastgesteld. 
 

6. Bestuurszaken 
 

Financiën 2018,  
 

a) (a en b) Begroting 2019 
De begroting is met een indexatie van ongeveer 2 % 
aangepast.  
Mieke Verlinden vraagt uitleg over het verschil tussen 
begroting en realisatie van de kantine financiering. De 
realisatie is een momentopname van oktober 2018.  De 
begroting is een,  met verstand genomen, benadering van te 
verwachten inkomsten. Als de penningmeester de cijfers 
bijstelt naar de dag van vandaag is het verschil al veel minder. 
 

b) Zie boven 
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c) De tarieven zijn een klein beetje naar boven bijgesteld en wel 
voornamelijk in de tarieven van de niet-leden. Bovendien  zijn 
de prijzen van de seizoenen gelijkgetrokken naar het jaar 
tarief. Er is dus geen onderscheid meer tussen zomer en 
jaarliggers van de leden. Het scheelt ongeveer 30 Euro en een 
berg administratie.  
In de prijslijst zal nog wel de term sleutel worden vervangen 
door Key-card. 
Verderop in de vergadering worden zowel begroting als 
prijslijst 2019  met algemene stemmen geaccordeerd. 
 

d) In de contacten met de gemeente is het vooral zoeken naar 
aansluiting bij de diverse (vele) overleggen die de Binckhorst 
betreffen. Mede door het vertrek van een projectleider bij de 
gemeente Den Haag en zijn vervanging is het contact even 
minder maar met de intrede van Gerard van Zomeren als 
vervanging voor Bob van Hasselt  wordt dit mogelijk meer 
intensief. Het zogenaamde postzegeloverleg over de Maanweg  
wordt door de gemeente niet als zijnde direct betrokken voor 
de Vlietstreek gezien. Wij zien dat anders en hebben gevraagd 
en toegezegd gekregen uitgenodigd te worden  bij dit overleg 
om i.i.g. geïnformeerd te blijven. Bij behandeling beleid komt 
de voorzitter erop terug 

 
e) In het kader van verkiezing bestuursleden wordt gemeld dat 

Wim van Geelen wegens verhuizing zijn functie heeft 
neergelegd. 
Wim zal nog wel bedankt worden voor zijn inzet.  
Ton Polet gaat zijn inzet voor de zomerhavenmeesters 
afbouwen en Arie van Rees heeft kort voor het huidige 
winterseizoen aangegeven dat hij niet meer inzetbaar is  voor 
het plannen van de barinzet. Voor beiden wordt een vervanger 
gezocht. 
Er is een oproep gedaan voor de invulling van het gat wat door 
Wims vertrek is gevallen. Kort voor de vergadering heeft het 
bestuur 2 aanmeldingen ontvangen. Er zijn nog geen 
gesprekken gevoerd om te kijken hoe deze aanmelders 
passen voor de functie. 
We hebben aanmeldingen en mogen dus als bestuur wel 
functioneren, maar het werk wordt nu verdeeld over 4 
bestuursleden. 
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Het bestuur heeft iemand  op het oog. In overleg bekijkt het 
bestuur wie het beste past, maar vooralsnog gaan we met vier 
verder. 
Mocht de aanvulling van het bestuur op een of andere manier 
niet lukken wordt een bijzondere algemene ledenvergadering 
ingelast. 
de voorzitter vraagt toestemming van de vergadering voor 
deze aanpak. Dit wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 

7. Beleid 
a) Beleidsplan 

 
Het beleidsplan wat in april 2018 is goedgekeurd bevat 
richtlijnen waarlangs wij als bestuur werken. 
 
In een beleidsvoornemen is opgenomen dat we het aantal 
leden met boot ongeveer gelijk willen houden met het aantal 
ligplaatsen. 
 
Er zijn in de laatste 2 jaar  door actieve ledenwerving 23 nieuwe 
leden aangenomen. Wij hebben nu 115 leden waaronder 7 
zonder boot en er is nog ruimte voor 20 extra wat de 
doelstelling voor 2019 wordt. Deze zullen onder de zomer en 
winterliggers worden gezocht. Op de vraag van Ronald 
Ouwerkerk of deze mensen nog steeds als aspirant leden 
worden aangenomen en een periode worden gemonitord wordt 
volmondig ja geantwoord. Voorzitter legt uit dat het fenomeen 
aspirant lid mogelijkheden in zich heeft om leden nog een tijdje 
te volgen en aansluitend te beslissen of ze wel bij onze 
vereniging passen. We kunnen dan indien nodig simpeler 
afscheid nemen.  
Als vereniging worden wij benaderd om dit aspirant 
lidmaatschap toe te lichten en laten zien hoe dit in de 
reglementen is opgenomen. 
 
Het sociale verenigingsleven is behoorlijk ingezakt en vraagt 
onze aandacht. Dit verenigingsleven proberen wij middels de 
kantine- en evenementencommissie extra nieuw leven in te 
blazen. Mede door de veranderende beleving van de 
watersport is dit een extra uitdaging. Bijvoorbeeld zomerliggers 
zijn een doelgroep. 
 



 

13 
 

Onderhoud en beveiliging: 
In dit kader zijn door gemeente en vereniging een nieuwe 
ingang en  afstand van de kade gerealiseerd. 
Het groot onderhoud wordt op een andere manier bekeken. We 
denken als bestuur dat vernieuwing op den duur goedkoper kan 
zijn dan renovatie. Groot onderhoud verlengt de levensduur 
maar niet oneindig. In het verloop van de vergadering komen 
we hierop terug 
Verlichting en camera’s is wel een doel maar nog niet aan toe 
gekomen. Door de veranderende omgeving komt de haven 
meer in het zicht dus de noodzaak is er maar nog geen 
projectleider. 
 
De realisatie van drinkwaterleiding op het steiger wordt niet 
eerder opgepakt dan nadat de vernieuwing/renovatie steigers 
een feit is. Hier moet in termijn van 2/3 jaar minstens gedacht 
worden 
 
Huisvesting  
Dit hangt sterk samen met de veranderende omgeving. 
Bovendien zijn de wensen van de gemeente hier ook niet weg 
te denken. Mocht er op korte termijn gewerkt gaan worden aan 
vernieuwde aanpak van inrichting Maanweg bestaat er een 
kans(je) dat wij meegenomen worden in deze planvorming. De 
asbestwetgeving is zodanig aangepast dat wij de Bever niet 
perse hoeven te (laten) slopen en de verzekering verplicht ons 
niet tot een werfbeurt . Dit geeft ons (tijd) en ruimte om mee te 
bewegen in de veranderingen van de omgeving (w.o. het 
mogelijke wandelpad om de haven). 
 
Externe relaties. 
Het is moeilijk voor een vrijwilligersvereniging om alle relevante 
en minder relevante overleggen bij te wonen. 
In principe hebben we een goede relatie met de gemeente. 
Intussen is het bijwonen van overleggen  bijvoorbeeld voor de 
(gepensioneerde) voorzitter van de Roeivereniging dagelijks 
werk. 
Hieruit komt het belang van de stichting regio watersport den 
Haag naar voren. Immers door vervanging in deze overleggen 
en uitwisseling van informatie blijven we toch op de hoogte. 
We zoeken uitbreiding van het bestuur. Het bijwonen van 
dergelijke vergaderingen  wordt mogelijk een van de taken. 
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Provincie Zuid Holland is een van de relaties waar we minder 
contact mee hebben (voornamelijk eenzijdig betreffende 
nautische berichtgeving en vaarinformatie) 
Het Hoogheemraadschap Delfland (HHRS) is in verband met 
verantwoordelijkheid tav de “Legger”-diepte interessant wegens 
de huidige ondiepte in de haven. Helaas legt het HHRS deze 
verantwoording bij de gemeente wegens het toestaan van 
grotere schepen in de Binckhorst (nautische vaardiepte). Dat is 
een twistpunt waar wij als vereniging de dupe van zijn. 
Hierop uit Ton van der Valk het voorstel om met een paar 
dieper stekende schepen op halve kracht naast elkaar de 
ondiepte weg te “draaien”. 
Voorzitter is voorstander om dit in het voorjaar op te pakken 
met een aantal vrijwilligers. (medio april?) 

b) Financieel Beleid  
We willen betaalbaar maar niet de goedkoopste vereniging zijn. 
Bovendien willen we niet de afvalstroom van den Haag in onze 
vereniging.  
We zoeken naar een modus om dit wegens toename van de 
kleinere schepen beheersbaar te houden.  
Het financieel beheer mbt BTW kan nu nog niet (volledig) in 
beeld gebracht worden. Dit wordt naar april 2019 verschoven. 
 

8. Commissies activiteiten; 
 

a) Haven- en werfcommissie  
Danny introduceert zichzelf en meldt de diverse manieren van 
aanpak voor de komende tijd. 
Vooral de (verplichte) werkbeurten vragen aandacht omdat 
genodigden zonder melding verstek laten gaan en dat irriteert 
bovenmate  
Danny vraagt de vergadering of er misschien onder de leden 
iemand is die in het bezit is van een rol/verfsteiger voor de  
Bever omdat huren vrij prijzig is. 
 
Investering 
Zoals eerder in de vergadering gemeld is een 
investeringsvoorstel gemaakt. Dit betreft praktische aanpak en 
financiële onderbouwing met bijbehorende subsidie. 
Danny Persoon geeft aan dat qua onderhoud zowel 
drijflichamen als bovendek van de drijvende steigers voor een 
groot deel vervangen moeten worden. Hij ziet dat als een (te) 
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grote opgave voor werkbeurten wegens gebrek aan inzet, 
ruimte en groot materiaal om de steigers droog te zetten. Met 
de vorige nieuwe steiger als voorbeeld is een offerte 
opgevraagd bij “Inter Boat Marina”. 
Mede omdat verwacht wordt dat dit niet in één keer te 
realiseren valt is de offerte opgedeeld in fases die eventueel 
samengevoegd kunnen worden.  
Wouter geeft aan dat zo’n investering ongeveer 25 jaar 
gegarandeerd wordt. Het bedrag van de offerte  is  afgerond  
€ 225.000,- (excl BTW). 
Op verzoek heeft Interboat de offerte in 3 fases op gedeeld 
waarbij het eerste deel tot aan de eerste haakse hoek 
verbinding gerealiseerd zou kunnen worden. Dan gaat het om 
een deel-investering van € 95.000,-.  
Zowel programmatisch als financieel is dat een (te) grote 
belasting om uit eigen middelen, zoals nu gereserveerd,  te 
financieren, maar er wordt gerekend op/met subsidie, waardoor 
de uitgave haalbaar kan worden. 
Door verschuiving/lenen van overige reserveringen is dit 
mogelijk.  
 
Er zijn op dit moment reserveringen voor: 

- Algemene reserve,  
- Bever vervanging,  
- Inventaris en apparatuur,  
- Groot onderhoud Bever,  
- Groot onderhoud steiger,  
- 50 jarig lustrum en 
- Waarborg 

 
Samengesteld bedraagt dit € 350.000,-. Wij zijn dus wel een 
financieel  gezonde vereniging. 
Voorstel is in principe lenen van eigen geld, waarvoor een 
gedegen plan moet worden opgesteld. Het is mede sterk 
afhankelijk van de te verwerven subsidie.  
Als de investering wordt afgezet tegen de bedragen die voor 
onderhoud/drijvend houden van steigers moeten worden 
ingezet is van belang dat het duidelijk is dat onderhoud ook 
bedragen van € 10.000,- en meer per keer/jaar bedragen. 
Financiering dmv lenen, op welke wijze dan ook,  buiten de 
vereniging acht het bestuur geen optie omdat dit altijd meer 
geld kost. 
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Voor wat betreft subsidie zijn we tot nu toe verwezen naar de 
Investeringssubsidie Accommodaties Sportverenigingen  
(I.A.S.). Op basis van goedgekeurde investeringen kunnen 
sportverenigingen in 2018 tot € 50.000,- subsidie verwerven 
over maximaal 4 jaar.  
Deze manier van subsidiëren gaat volledig op de kop .  
In eerste instantie zijn wij verwezen naar een per 1 januari 2019 
ingaande Rijkssubsidie, maar na nadere bestudering is deze 
manier van subsidiëren niet voor ons (recreatieve inzet) van 
toepassing. Ook de IAS subsidie wordt, mede daarom,  
opnieuw ingeregeld en volgens de laatste informatie 
opgehoogd naar een maximale investering tot € 500.000,-. 
Tot onze schrik was/is dit ook afhankelijk van de manier van 
geregistreerd zijn in de Kamer van Koophandel. Wij waren tot 
voor kort als commerciële instelling geregistreerd. Dit is 
gelukkig teruggedraaid tot en met augustus 1970 anders 
zouden we mogelijk alles moeten terugbetalen!! 
Met deze wetenschap is het nu afwachten hoe de nieuwe IAS 
regeling officieel wordt. Intussen bereiden we als bestuur de 
aanvraag voor, door de vereiste voorwaarden vast te leggen 
met documenten en berekeningen op/in speciaal daartoe 
beschikbare formaten en formulieren.  
Hoe langer we wachten lopen we als vereniging risico dat de 
subsidie anders ingeregeld wordt en misschien aan onze neus 
voorbij gaat.  
 
Voorzitter vraagt nu aan de ALV mandaat om, onder 
voorwaarde dat wij met een minimum van 33 % subsidie, het 
totale bedrag à € 227.500,- (subsidie à 33% = € 75.075,- en € 
152.425,- “Vlietstreek geld”)  mogen reserveren voor deze 
investering.  
Op deze manier zijn we als bestuur in staat snel te schakelen 
op het moment dat duidelijk wordt hoe de regeling officieel 
gepubliceerd wordt en in werking gesteld.  
Voor de duidelijkheid,  mocht de regeling meer positief uitvallen 
kunnen we de fases in elkaar schuiven en sneller (laten) 
realiseren.  
Mocht de regeling slechter uitvallen komen we als ALV opnieuw 
bij elkaar. 
De aanwezige leden gaan unaniem akkoord met deze 
mandaatverstrekking. 
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b) Kantinecommissie  
Mieke Verlinden heeft het voorzitterschap overgenomen van 
Wim van Geelen en geeft aan dat zij wil streven naar een 
betere barbezetting voor onder meer de weekenden. Daartoe 
heeft zij meer vrijwilligers nodig. Zij nodigt iedereen en vooral 
de nieuwe leden  uit zich aan te melden voor hele of halve 
dagen. Hier meldt zich dhr. Coenraad die achteraf een 
verstekeling in de vergadering blijkt 
 

c) Evenementen  
Zoals te doen gebruikelijk dankt Henk de medewerkers en 
zeker Wim van Geelen voor hun inzet. Het bestuur wordt 
verzocht deze dank over te brengen. 
Verder geeft hij aan dat de Evenementen commissie voor 
verjonging vatbaar is en nodigt vrijwilligers uit zich te melden. 
Mochten mensen ideeën hebben voor inzet in de zomer is alle 
inbreng welkom. 
De gebruikelijke evenementen zijn gepland en voor alle leden 
toegankelijk. Zij hoeven zich alleen op te geven. 
6 januari is gereserveerd voor de Nieuwjaarsreceptie.  
  

d) Redactie en Kompas 
Voorzitter geeft aan dat er op verzoek is nagedacht over 
huisstijl en logo van de vereniging.  
Monique, Henry en Ineke(op afstand) presenteren de nieuwe 
huisstijl. 
Vanavond wordt ook  het nieuwe logo gepresenteerd. Dit wordt 
zowel op papier als op beeld zichtbaar gemaakt.  
De leden reageren enthousiast. 
Henry kondigt aan dat het Kompas voorlopig nog blijft om de 
vergaderdocumenten thuis te ontvangen. Mocht er genoeg 
kopij komen kan dit alsnog opgenomen worden. Verder wordt 
aangekondigd dat er een nieuwsbrief op stapel staat die digitaal 
verspreid zal worden. Dit versnelt de berichtgeving. Sowieso 
wordt er meer op de website gepubliceerd.  
De redactie is inmiddels uitgebreid maar heeft ook behoefte 
aan nog een medewerker die bekend is met deze manier van 
nieuwsverspreiding. Neemt niet weg dat alle input zoals 
bijvoorbeeld foto’s van evenementen welkom is. Een mogelijke 
optie is dat nieuwe leden zich met foto en informatie 
presenteren.   
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De verstekeling  is op dit moment stoorzender, maar de 
aanwezige leden vinden het mooi . 
 

e) Automatiseringscommissie 
Bij de automatiseringscommissie is ook behoefte aan 
versterking. Er wordt op dit moment een gesprek met een van 
de leden voorbereid om dit op te pakken. 
 

9. Voorstellen nieuwe leden:  
Mevr. Martha de Booij 
Mevr. Carol Lechleitner (Haar broer Jan neemt waar) 
Hr. Roy Seton (bij afwezigheid in het buitenland 
Rob van Tongeren 
Jaap van Vliet 
Allen worden met applaus begroet. VWB de vlaggetjes die 
normaal uitgereikt worden is net het nieuwe logo 
geïntroduceerd en zegt de voorzitter toe dat ieder lid in het 
voorjaar een dergelijk nieuw vlaggetje zal worden verstrekt. 
 

10. Rondvraag 
 
Frank van der Maaten: Er zijn nog niet afgehaalde pasjes dus die 
kunnen bij Frank in ontvangst worden genomen. 

 
Hr. Coenraad: na een korte discussie blijkt de heer een 
verstekeling en per ongeluk in de vergadering beland. Mede 
wegens zijn houding en drankgebruik wordt deze heer begeleidt 
naar de uitgang. 

 
Klaas Persoon dankt namens de aanwezige leden het bestuur 
voor hun inspanning. Waarna de voorzitter de vergadering sluit. 

 
11. Sluiting 22:45 uur 
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VERSLAG SECRETARIS 2018 
 

Watersport Vereniging “de Vlietstreek”; Verenigingsjaar 48 

 
Onze vereniging bestaat per 31 december 2018 uit 
102 leden, 4 ereleden, 11 leden van verdienste zonder boot, 4 
partnerleden, 11 donateurs en 2 leden (van verdienste)  met boot. 
Vanuit de leden vormen onderstaand genoemde personen het bestuur. 
Door het vertrek van Wim van Geelen op 1-1-2019 is er een vacature 
ontstaan die op dit moment tijdelijk ingevuld wordt door Ronald 
Ouwerkerk. Deze zal in de voorjaarsvergadering van 2019 als 
bestuurslid worden voorgesteld. 
Het bestuur wordt  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 2019 

Ad van Vliet secretaris 28-11-2013 april 2020 

Wouter Polet Penningmeester 26-11-2014 april 2021 

Danny 

Persoon 

Voorzitter HaWeCo 19-04-2018 april 2021 

Wim van 

Geelen 

Alg. bestuurslid 24-11-2016 1-1-2019 

verhuisd 

 
Algemeen 
In 2018 is het vernieuwde   beleidsplan geaccordeerd voor  5 jaar 
(2018-2023)  wat ook nu weer jaarlijks geëvalueerd zal worden naar de 
huidige situatie.  
In vervolg op de ingezette veranderingen rondom de Binckhorsthaven 
hebben we als vereniging in 2018 een deel van het aansluitende 
drijvend steiger met vingersteigers  vernieuwd zodat we ook de 
veranderende watersport beter kunnen faciliteren  
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In de vergadering van november 2018 heeft het bestuur mandaat 
gekregen om deze vernieuwing verder uit te breiden met als 
voorwaarde dat we  subsidie van de gemeente kunnen verwerven.  
In 2018 is met de betrokken verenigingen  beslist dat de stichting 
Watersport Regio ’s-Gravenhage toch bestaansrecht heeft, vooral om 
informatie uit verschillende bronnen te delen. Op die manier zijn we in 
veel meer gremia vertegenwoordigd. Andere verenigingen die minder of 
niet betrokken zijn bij de Haagse regio hebben afgehaakt. Het is heel 
lastig om, daar waar veel activiteiten ontplooid worden, de juiste 
vertegenwoordiging te kunnen plaatsen. Vooral in de Binckhorst wordt 
nu voortvarend aangepakt en dat betreft dus maar een klein deel van 
de betrokkenen. Toch lijkt deze constructie te kunnen werken en wordt 
vervolgd.  
2020 wordt het jubileumjaar voor de vereniging. We bestaan dan 50 
jaar wat best een prestatie genoemd mag worden. Het bestuur bezint 
zich hoe we daar vorm aan willen geven maar suggesties uit de 
vereniging zijn meer dan welkom!! 
Na ruim 45 jaar achtte het bestuur het tijd om de uitstraling van de 
vereniging te vernieuwen. Dit vindt U onder meer terug in de 
briefwisseling (huisstijl), onze website  en ons uiterlijk vertoon in de 
vorm van een vlag. Een vormgever is daarmee aan de slag gegaan en 
de eerste layout is inmiddels aangeboden. Naar verwachting zullen we 
in 2019 met een nieuwe verenigingsvlag kunnen varen. 
 
2. Het secretariaat 

De secretaris maakt in naam nog steeds deel uit van de werkgroep 
Binckhorst waarin De Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente 
(DSO) vertegenwoordigd is. Omdat uw secretaris gekozen heeft voor 
een werkzaam leven in plaats van pensioen houdt deze minder tijd over 
voor de contacten met de gemeente. Dit wordt deels opgevangen door 
vervanging en deels door de digitale snelweg. Hier wordt door Ronald 
Ouwerkerk een belangrijk bijdrage geleverd 
Zoals U gemerkt kunt hebben houdt het secretariaat korte lijnen naar de 
leden en wordt U zo veel mogelijk ingelicht over veranderingen in de 
omgeving en voortgang van projecten. Voor zover bekend zullen alleen 
de leden die niet digitaal benaderd kunnen worden een kleine 
achterstand op lopen, gezien de eerder genoemde werkzaamheden 
van de secretaris.  
Door handhaving van het papieren kompas wordt in ieder geval het 
meeste  afgedekt en in voorkomend geval wordt een brief per post 
gestuurd. 
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Door inzet van de redactie wordt een digitale nieuwsbrief opgestart die 
later een groot deel van de nieuwtjes eerder en beter  bij de mensen 
gaat brengen. 

 
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 Opening van het Seizoen. 

 
c) Haven & Werfcommissie (HaWeCo) 
De haven en werfcommissie heeft zich in 2018 bijzonder toegelegd 
op   

 onderhoud en instandhouding van de Bever,  

 Onderhoud van het steiger is gecontinueerd 

 Extra werkzaamheden wegens verwijderen en aansluiten van 
het nieuwe drijvende steiger  

 uitvoering werkzaamheden in het kader van brandveiligheid, 
legionellabestrijding en milieu 

 Inzet van de havenmeester om de haven volledig te verhuren  

 Inzet van de zomerhavenmeesters om de inkomsten van de 
passanten veilig te stellen 
 

d) Kantinecommissie (KACO) 
Mieke van der Linde is de voorzitter van de kantinecommissie en 
geeft vorm aan haar huidige opzet. Mieke houdt zich ook bezig met 
de benodigde vergunningen en eisen aan de vrijwilligers van de 
huidige barbezetting. 

 
e) Kascontrolecommissie (KASCO) 
Deze heeft haar bevindingen voorgelegd aan de Algemene 
Ledenvergadering (ALV). De ALV heeft op basis van deze 
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bevindingen decharge verleent aan het bestuur voor wat betreft het 
financiële beleid over 2016 en 2017. 

 
f) Redactie KOMPAS   
Tijdens de ALV en in de enquête is duidelijk geworden dat de 
vereniging prijs stelt op een papieren uitgave van het KOMPAS. 
Helaas is er nog steeds een enorm gebrek aan Kopij.  

 
4. Toekomst 

Het veranderingstraject in de Binckhorst gaat steeds sneller, waarom 
wij als bestuur op het vinkentouw blijven zitten, maar ook gebruik 
maken van de inzet van anderen, zoals in de stichting Watersport Regio 
’s-Gravenhage. 
Het verenigingsleven blijft een zorgpunt wat we met zijn allen moeten 
invullen en uitdragen om levensvatbaar te blijven. Ook al gaan de 
nieuwere leden anders met de invulling van hun tijd om. Ze zijn niet 
voor niets leden van een vereniging!! 
Aan ons allen de opdracht deze herbezinning te delen en op die manier 
een overlevingsstrategie op te stellen. 
Dus wij rekenen ook op U.  
 
Uw Secretaris 
Bijlage Commissie-samenstellingen van WSV de Vlietstreek 
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COMMISSIES 
 

Op 25 september 2018 zijn de commissies als volgt samengesteld: 
 
Automatiseringscommissie: 

Wouter Polet (technisch beheer) 
Cees de Vos  

 
Evenementencommissie (Evco): 

Henk Kort (voorzitter);  
Arie v.d. Reest (commissielid). 
Iris van Vianen(penningmeester) 

 
Haweco: 

Ab v.d. Brule (onderhoud Bever) 
Jan Buijtelaar (Algemeen technisch onderhoud) 
Bert Dijkhuizen 
Ton Harteveld (1e havenmeester) 
Danny Persoon (voorzitter) 
Hans Roos 
Jaap Triep (notulist en elektra) 

 
Kantinecommissie (Kaco): 

Mieke van der Linde (voorzitter) 
Ton van der Valk (inkoop) 
Clara van Vliet 

 
Kascontrolecommissie (Kasco): 

Simon Toet 
Ton de Heer (kandidaat) 
Carst Koelman van Doornik (kandidaat) 
Nico Persoon (kandidaat) 

 
Redactie:  

Henry Terlouw 
Monique Schneider 
Ineke Walravens 
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FINANCIEEL VERSLAG 2018 
 

Algemeen 
Het jaar 2018 blijkt een relatief rustig financieel jaar te zijn. De 
samenwerking met het administratiekantoor werpt zijn vruchten af. Voor 
mij als penningmeester is het erg prettig om met een externe partij 
samen te werken. De financiële vraagstukken die mij soms bereiken 
kan ik door goed advies beter beantwoorden. Hierdoor zijn bijvoorbeeld 
lang termijn investeringen beter uit te leggen.  
 

BTW 
De BTW en de administratie er omheen heeft inmiddels aardig vorm 
gekregen.  Helaas is het 6 % tarief verhoogd naar 9% per 1-1-2019. 
 

Verenigingskosten en opbrengsten 
Er zijn duidelijk minder kosten gemaakt dan begroot. Tevens ziet u in 
de realisatie dat een aantal posten zijn verplaatst naar haven kosten. 
Dit heeft onder andere te maken met een herindeling van de 
grootboeken ivm BTW. 
 

Havenkosten en opbrengsten 
De havenkosten zijn nagenoeg conform begroting. Ook hier ziet u een 
verandering door het herindelen van de grootboeken. Tevens zien we 
een stijging in de passanten opbrengsten. Echter minder aan 
seizoenliggers niet leden. Dit heeft ook te maken met de grote van de 
boten. Gezien de aanpassingen in de tarieven komend seizoen zal dit 
naar verwachting stijgen.   
 
Reserveringen 
De reserveringen zijn aangevuld conform de begroting. 
 

Conclusie 
2018 is een financieel rustig jaar geweest. Er zijn verklaarbaar (sub 1) 
minder inkomsten geweest (-6,5%) echter ook is er 10% minder 
uitgegeven. Dit resulteert uiteindelijk in een positief resultaat van 4% Dit 
positieve resultaat wil ik graag naar de algemene reserves brengen. 
 
Uitleg minder inkomsten: 

a) Fout in de begroting, de rente staat op € 2000 begroot, dit is 
niet reëel.  

b) Kantine heeft minder opgebracht dan was begroot. Daarnaast 
is het vergunningstraject afgerond. Dit heeft echter de nodige 
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kosten met zich mee gebracht. € 1800 aan leges en 
vergunningen.  

c) Zomer / winterliggers (niet leden)  hebben minder opgebracht 
dan begroot. 

 

Vooruitblik 
Dit jaar zal financieel wel een bijzonder jaar worden, immers we zijn 
volop bezig met de subsidie en de vervanging van de steigers. Dit 
betekend dat we flink investeren in de toekomst van de vereniging. Een 
investering welke nodig is en heel goed past in de plannen van de 
omgeving. Om die reden ook gesubsidieerd door de gemeente. Echter 
ook een investering welke een directe aanslag doet op onze liquide 
voorzieningen. Deze voorzieningen zullen we in de komende jaren weer 
moeten aanvullen omdat er nog het nodige op ons pad zal komen. 
 
Tevens zal begin oktober, conform de gemaakte afspraken in de 
afgelopen ALV, de leden alleen nog een jaarplaats tarief berekend 
worden. Daarnaast zijn de tarieven voor de seizoen liggers reeds 
verhoogd en kunnen de passanten afrekenen met de pin.  
 
Allemaal voor de vereniging positieve ontwikkelingen waardoor ik als 
penningmeester vol vertrouwen naar de toekomst kijk. 
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REALISATIE 2018 
 

 
 

Begrotingsjaar

Verenigingsinkomsten (Baten) 20.350€       13.012€       

Contributies  €        8.200 8.085€    

Donaties  €           250 250€       

Inschrijfgelden  €        2.400 2.400€    

Overige inkomsten (Adv. Kompas) €               - 50€         

Rente  €        2.000 130€       

Omzet Kantine  €        5.000 -€            

Omzet Evenementen  €        2.500 2.097€    

Haveninkomsten  €      46.800 50.259€       

Passanten  €        2.300 4.323€    

Stallinggelden (leden)  €      32.000 31.165€  

Waarborgbedragen  p/m p/m

Zomer/Winterliggers (niet leden) €      12.500 9.815€    

Kantine 4.421€    

Bijboten 535€       

Vereniging+Haveninkomsten  €     67.150 63.271€      

Verenigingskosten (Lasten) 42.793€     15.119€     

Administratieve kosten 3.535€  701€          

Bankkosten 455€     477€          

Bedrijvenvereniging Laak (BLF) 253€     303€          

Bijdrage VNM 268€     279€          

Controle brandblussers 404€     492€          

Onkosten bestuur/commissies 1.212€  899€          

Donatie K.N.R.M. 101€     100€          

Gas en electra Vereniging (40%) 2.040€  1.978€       

Automatiseringskosten (DISPI & XSHARE) 1.818€  717€          

Kosten Kompas (Printstudio & PostNL) 1.515€  1.124€       

Lief en leed 606€     50€            

KPN Telefoon, TV, Internet 606€     605€          

Vergoeding Buma en Sena 608€     589€          

2018 Realistie 2018



 

27 
 

 
 

 

Begrotingsjaar

Verzekeringen 50% 848€     1.161€       

Water DUNEA clubhuis (25%) 256€     198€          

Zuiveringsheffing Delfland 586€     281€          

Kosten Kantine 5.252€  

Kosten Evenementen 2.525€  2.945€       

Klein onderhoud Bever 606€     -278€        

Voorziening vervanging Bever 5.500€  

Voorziening apparatuur/inventaris Bever 3.250€  

Voorziening groot onderhoud Bever 8.050€  

Voorziening Jubilea 1.300€  1.300€       

Onvoorzien 1.200€  1.200€       

Havenkosten 23.546€     45.266€     

Vuilcontainer (SITA) 1.667€  1.423€       

Res. Kosten Vervanging Bever 5.500€       

Res. Kosten App./Invent. Bever 3.250€       

Res. Kosten Groot Onderh. Bever 8.050€       

Huur Wateroppervlakte 6.400€  6.384€       

Legionella controle 354€     210€          

Gas en electra Haven 60% 2.980€  2.967€       

HaWeCo (klein onderhoud) 2.525€  2.723€       

Verzekeringen 50% 850€     387€          

Water DUNEA haven (25%) 770€     594€          

Voorziening groot onderhoud steigers/palen 8.000€  8.000€       

Onderhoud Bever 65€            

Onderhoud Steiger 26€            

Kosten Kantine 5.688€       

Vereniging+Havenkosten 66.339€    60.385€    

Begrotings overschot/tekort 811€     2.886€  

 €      67.150 67.150€     63.271€     

2018 Realistie 2018



 

28 
 

OPENING SEIZOEN 
 
 
Op 6 april was het eindelijk weer zo ver, de opening van het 
vaarseizoen. Met vis, vlees en poffertjes, een loterij een rondvaart en 
een snuffelkraam was alles in huis voor een mooie dag. Met live muziek 
in de Bever van de Granddaddy’s was het feest compleet. 
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GEZOCHT: ZOMERHAVENMEESTERS 
 
Ook deze zomer hopen we weer veel passanten welkom te heten in 
onze haven. De inkomsten die we via de passanten voor de vereniging 
binnen halen, kunnen we goed gebruiken. Zo houden we de tarieven 
voor onze leden laag. Voor deze zomer zijn we op zoek naar nieuwe 
zomerhavenmeesters die het team van zomerhavenmeesters willen 
versterken. Een zomerhavenmeester is tijdens een of twee weken 
iedere avond even in de haven om passanten welkom te heten, hen 
wegwijs in de haven te maken en af te rekenen. De 
zomerhavenmeester houdt een oogje in het zeil en zorgt ervoor dat de 
vuilniscontainer tijdig aan de weg gezet wordt. 
 
Op dit moment zoeken we nog zomerhavenmeesters voor de volgende 
weken: 
 
27 mei – 2 juni 
3 juni – 9 juni 
29 juli – 4 augustus 
5 augustus – 11 augustus 
12 augustus – 18 augustus 
30 september – 6 oktober 
7 oktober – 13 oktober 
 
Ook een weekje zomerhavenmeester worden? We kunnen uw hulp 
goed gebruiken, neem contact op met: 
 
Henry Terlouw 
Telefoon:  06- 44 27 43 08 
email:  redactie@wsvdevlietstreek.nl 
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SLEUTELS KWIJT? 
 
Wie is zijn sleutels kwijt en wil toch gaan varen? Deze sleutels hangen 
al een hele tijd op het informatiebord in de haven. 
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UW VAARBEWIJS HALEN IN 2019? 
 
Een groot aantal recreatieschippers heeft in de loop der jaren een 
Vaarbewijs gehaald. Ook als dat gezien de lengte van hun schip of de 
gebruikelijke vaarsnelheid niet verplicht was. Dit vanuit het besef op die 
wijze een bijdrage te leveren aan de veiligheid op het water. 
 
Wellicht is niet bij iedereen bekend dat op dat gebied de komende tijd 
een en ander gaat veranderen. Dat de Vamex de organisatie is die het 
theoretisch vaarbewijsexamen afneemt is bij velen wel bekend. Minder 
bekend is dat na 2019 het CBR dit theoretisch examen gaat afnemen. 
Dat zou aanvankelijk al vanaf het aanvang van 2019 het geval zijn maar 
dat is in elk geval verschoven naar 2020. 
 
Het CBR is bij velen wel bekend vanwege de afgifte van, na een 
praktisch en/of schriftelijk examen, van de rijvaardigheidsbewijzen. 
Overigens is het CBR ook op andere gebieden, zoals in de luchtvaart, 
actief in het afnemen van bekwaamheids- en vaardigheidstests. 
 
Concreet wil dat zeggen dat vanaf aanvang 2020 het CBR de instantie 
is die het Vaarbewijs gaat uitgeven na het afleggen van het theoretisch 
examen. Omdat elk jaar op bepaalde punten het Vamex examen aan 
de actualiteit wordt aangepast, zal dat ongetwijfeld bij het CBR ook het 
geval zijn. Nieuw is echter dat ook wordt nagedacht over een praktijk 
Vaarbewijsexamen. Het CBR heeft immers enorme ervaring in het 
afnemen van praktijkexamens in het wegverkeer en de luchtvaart. 
 
Als u nu denkt dat ik dit beeld met meer details kan aanvullen dan spijt 
het me zeer. Meer is niet openbaar gemaakt. Het is dus thans niet meer 
dan een vermoeden dat vanaf (of na) 2020 naast een theoretisch 
examen ook een praktijkexamen gedaan zal moeten worden bij het 
CBR. 
 
Wie dus nog dit jaar zijn Vaarbewijs wil halen, op de oude manier bij de 
Vamex, zal niet te lang moeten wachten. Daar komt bij dat de werkwijze 
van de Vamex best plezierig en service gericht genoemd mag worden. 
Het CBR is toch een iets andere organisatie. 
 
Als u nog vragen heeft dan verneem ik die gaarne via mail 
(karel.vermij@ziggo.nl) of via de secretaris van WSV de Vlietstreek. 
 
 

mailto:karel.vermij@ziggo.nl
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OP VAKANTIE NAAR PARIJS – DEEL 4 
 

In het Kompas van november zijn we met Karel in het 4,5 km lange 
kanaal Saint-Martin aangekomen, in dit Kompas het vervolg van zijn 
reisverhaal. 
 
De volgende dag melden we ons bij de bunkerboot van Compiègne 
voor een pakkingen set. Die hebben ze. Helaas blijkt twee dagen later 
dat deze set voor een ander model toiletpomp is. Telefonische navraag 
helpt niet. Ze hebben niet anders. We hadden al ervaren dat de 
watersportwinkel, met drie filialen rondom Parijs, waarvan één op 
loopafstand van de haven, wegens vakantie gesloten was. Verder laten 
we de bunkerboot voor wat het is. We hadden gezien dat een liter 
diesel bij de autopomp 1,30 Euro was. Bij zo’n boot is het vaak duurder. 
We bewaren het diesel bunkeren wel voor thuis, bij 1,16 Euro per liter. 
 
De volgende ochtend blijkt dat de eerder ontdekte nattigheid is ontstaan 
door een grote fles hydrauliek(stuur)olie waarvan de kunststof 
verpakking spontaan tot zelfvernietiging was overgegaan. De vloeistof 
loopt naar het laagste punt in de boot. Het spul gebruik ik vrijwel nooit 
en heeft jaren in die plastic fles gestaan! Een wijze les. 
 
Ik herinner mij Compiègne alleen van vroeger, van de postduifberichten 
op de radio. Geen idee of dat nog bestaat. Het is een mooie bosrijke 
omgeving. (Wellicht dat de duiven daarom niet altijd bij de eigenaars 
terugkwamen). 
 
We varen de volgende dag door tot sluitingstijd van de sluis, die bij 
Epenancourt. Ook een heel fraai groen en gebied. Met later op de dag, 
aanhoudend veel geknal. Het blijken jagers die blijmoedig de eenden uit 
de lucht knallen. Nu was het ons al opgevallen dat er zo weinig vogels 
te zien, en te horen zijn, dan vooral watervogels. Maar wonderlijk 
genoeg ook de zangvogels, die in de stad veelvuldig in ochtend en 
avond te horen zijn, ontbreken. (Op de dag van het typen van deze 
tekst, zie ik op het Journaal dat in Nederland door een ziekte de merels 
massaal het loodje leggen.) Wel zien we tweemaal een otter. Dit gebied 
is buiten het bereik van de mobiele telefoon zenders, internet en zelfs 
de FM-radio brengt alleen geruis. De bolders liggen op “spitsen” afstand 
zodat we twee pennen in de grond draaien. Met veel moeite. De kade 
bestaat grotendeels uit platgedrukt puin met wat aarde. Als de volgende 
ochtend al vroeg een graafmachine op een ponton, zich als 
prehistorisch monster met zijn graafarm door het water voortbeweegt, 
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met heel veel deining, hoeven we niet eens los te maken. Dat zijn we 
al. De machine gaat de ondieptes voor de sluis te lijf. De jonge schipper 
van een spits, met de poëtische naam J.P.P.H., laat ons zijn heel jonge 
dochtertje en echtgenote zien. Iets later zien wij kans samen door de 
sluis te gaan. Het zou een mooie dag kunnen worden maar op dit 
moment is het alleen mistig. Ergens slaat een kerkklok acht, gromt een 
dieselmotor en blaft een hond. Met een rustig tempo, we hoeven de 
J.P.P.H. niet in te lopen, gaan we richting Péronne. Daar weer hetzelfde 
ritueel met de weesboten, zoals op de heenreis. 
 
Daarna weer zeven sluizen “op” en vervolgens weer evenveel “neer”. 
Tot en met Canal du Nord varen we dezelfde route als op de heenweg, 
maar nu uiteraard in omgekeerde richting. Maar bij Arleux, aan de 
noordkant van Canal du Nord, gaan we, anders dan op de heenweg, 
stuurboord uit in oostelijke richting op het Canal de la Sensée. Dat gaat 
vervolgens over op de gekanaliseerde Schelde. De oevers zijn 
afwisselend. Vergezichten, bosranden, kleinschalige bebouwing en 
soms grotere of kleinere graansilo’s. Verbazingwekkend is het grote 
aantal verlaten loodsen, hallen, fabriekspanden en bedrijfsgebouwen 
langs het water, al dan niet in slechte staat van onderhoud. Ik denk dat 
ooit het opruimen er van voor rekening van de belastingbetaler zal zijn. 
De eigenaren bestaan wellicht niet meer, zijn failliet en zijn in elk geval 
vertrokken. Vanwege de oogsttijd is het duidelijk dat op andere plekken 
de silo’s wel worden gebruikt. 
 
We zijn handig geworden in het gebruik van één lange lijn op een 
bolder in de wand van de sluis. De trapjes laten we even voor wat het 
is. Waar wenselijk zetten we even kort de schroef bij. Omdat het verval 
groot is moeten we drie of viermaal van bolder wisselen. De afstand 
tussen de tweede en derde bolder is vaak nogal groot zodat ik af en toe 
even bijspring. We stranden om half negen bij sluis drie. Daar zijn 
ligplaatsen voor recreanten. Ergens ietsje terug had ik een plek gezien 
waar aanmeren mogelijk is, met een aansluiting op een weggetje. 
Wellicht handig voor beroepsvaart met een auto. Maar die is er nu niet 
dus nemen wij de plek. Bij de wandeling zien we ergens een 
vossenburcht, horen vleermuisjes en zien een buizerd. Het enige geluid 
in de nacht was dat van een uil.  
 
Karel Vermij   
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VERJAARDAGSKALENDER 
 
Jarig in april 
 

Jaap van Vliet    01-04-1981 
Johan Wagner    09-04-1936 
Dick Keppel    10-04-1938 
Ron Winkel    11-04-1957 
Paul van den Bosch   11-04-1972 
Amiet Nunda    12-04-1966 
Jos de Vroome    14-04-1958 
Piet Buitenhek    18-04-1932 
Wolter Sillevis Smit   26-04-1966 
Willem Verhage    29-04-1940 

 
Jarig in mei 
 

Raymond Jorissen   08-05-1942 
Jeroen Struving    10-05-1971 
Danny Plokhaar   12-05-1975 
Leo Bouman    18-05-1953 
Peter van Vilsteren   18-05-1965 
Sidney van Oosten   28-05-1972 
Gerda Harteveld   30-05-1944 
Sikko Hoekstein   30-05-1945 

 
Jarig in juni 
 

Gerard van Delft   02-06-1941 
Jan Persoon    05-06-1963 
Richard Vreedenburg   09-06-1971 
Raymond de Bruijn   10-06-1966 
Barry Borst    11-06-1973 
Cees Steegers    12-06-1946 
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Hans J.A.J. Miltenburg   16-06-1960 
Ton Harteveld    23-06-1959 
Dennis Tetteroo   28-06-1956 
Simon van der Zwan   30-06-1955 

 
Jarig in juli 
 

Henk Valstar    01-07-1945 
Philippien Vunderink   03-07-1978 
Wim van der Helm   08-07-1931 
Mario Bootsman   08-07-1973 
Jaap Rontberg    09-07-1941 
Hans Joosten    13-07-1965 
Marc van Vianen   17-07-1968 
Sandra Mahieu-Arons   26-07-1976 
Ton van Krimpen   26-07-1949 
Jan Oomen    28-07-1946 
 

Jarig in augustus 
 
Paul Carriére    03-08-1947 
Ton de Heer    05-08-1946 
Anneke Dijk-Keus   08-08-1947 
Lenie van der Bogaard-Langeveld 15-08-1932 
Cas Hoenstok    15-08-1937 
Arno van der Lans   17-08-1964 
Martin Muller    17-08-1942 
Sjoerd Overeinder   20-08-1958 
Klaas Persoon    20-08-1937 
Mano Somaidien   22-08-1970 
Mieke van der Linde   24-08-1960 
Jack van der Woude   28-08-1959 
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Jarig in september 
 

Ab van de Brule   01-09-1947 
Simon Toet    01-09-1950 
Bas Vermeer    03-09-1960 
Rinus van der Winden   09-09-1947 
Rik Koelman van Doornik  14-09-1977 
Fons Sens    15-09-1943 
Iris van Vianen-Persoon  15-09-1974 
Wilko Thijssen    16-09-1960 
Olaf van Slogteren   17-09-1961 
Simon Hamer    28-09-1980 
Jim van Burk    29-09-1962 
Ton Persoon    30-09-1946 
 

Jarig in oktober 
 
Cees de Vos    03-10-1955 
Henri Hoogenes   05-10-1971 
Alex van Dijk    08-10-1974 
Jan Buijtelaar    09-10-1941 
Aad van der Valk   09-10-1957 
Riet Paulusse-Gregoire   11-10-1930 
Ton Polet    11-10-1948 
Bert Dijkhuizen    14-10-1957 
Richard Hakkaart   17-10-1963 
Aad Harteveld    20-10-1961 
Marcel Prins    22-10-1971 
Ad van Vliet    26-10-1950 
Thijs Sickens de Wal   27-10-1965 
Ron Siliakus Jr.    30-10-1967 
Stefano Brant    31-10-1966 
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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 of per mail 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

