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OFFICIEEL CONTACTORGAAN VAN  

 
 

GELEGEN AAN DE JACHTHAVEN “BEVERDAM” 
MELKWEGSTRAAT 69, 2516 AJ DEN HAAG TEL. 070-381 74 33 

 
Het Kompas wordt gedrukt door: VoordenBakker 

 
Dit blad verschijnt drie maal per jaar; in februari, april en november 

 

Sluitingsdatum voor het inleveren van kopij voor het volgende nummer 

uiterlijk 25-01-2020 naar redactie@wsvdevlietstreek.nl 

  

Opgericht dd. 30-08-1970 November 2019  Nummer 3 
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Voorzitter:  
 
Aad Harteveld 
Eendenlaan 7 
2566 VZ  Den Haag 
tel. 06-289 03 103 
 
email: voorzitter@wsvdevlietstreek.nl 
 

Haven- en Werfcommissie: 
 
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: Mieke v.d. Linde 
 
Overige commissieleden: 
Ton v.d. Valk 
 
email: kantine@wsvdevlietstreek.nl 

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

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

Algemeen bestuurslid: 
 
Ronald Ouwerkerk 
 
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 zomer zit er echt weer op, de wintertijd is weer ingegaan. Langzaam 
aan worden de boten weer winterklaar gemaakt. Maar niet getreurd, erg 
licht een mooi vaarseizoen achter ons! En niet allen dat, aan het eind 
van het seizoen is ook de steiger vervangen. Wat is de haven daar van 
opgeknapt. 
 
En ook de Bever is alweer een paar weken open. ’s Ochtends een 
verse bak koffie en ’s middags tijd voor een glas fris of een borrel. Altijd 
een gezellig praatje aan de bar of een goed advies voor je boot. 
 
In dit Kompas de vergaderstukken voor de ledenvergadering van 28 
november. En vergeet ook de mosselavond niet op 23 november. 
 
Afgelopen periode heeft u ook weer een aantal nieuwsbrieven van ons 
mogen ontvangen, en ook via de website houden we u graag op de 
hoogte van het laatste nieuws rond onze haven. 
 
Met vriendelijke groet, 

Monique Schneider 
Ineke Walravens 
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 
 
 
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 
 
Als eerste wil ik jullie uitnodigen voor de ledenvergadering op 28 
november 2019 om 20:00 uur. Het zou fijn zijn als we jullie allemaal 
weer kunnen begroeten op de ledenvergadering. Dan weten we weer 
waar we dit alles voor doen en kunnen we jullie weer betrekken bij het 
reilen en zeilen van de vereniging. 
 
Want, er is al veel gebeurd dit jaar. Sowieso een geweldig mooi 
vaarseizoen met veel gasten in onze haven. Meerdere vaartochten 
hebben ons bezocht die we soms met kunst en vliegwerk hebben 
kunnen ontvangen. Veel en grote boten vereisten soms wat inschikken 
en aanpassen. Dat alles mogelijk door de Havenmeester, de 
Zomerhavenmeesters en het bezielende enthousiasme van Henry 
Terlouw die alles naliep tijdens de bezoeken. 
 
We hebben in de vernieuwing van de haven een enorme sprong 
voorwaarts gemaakt. Door de grootscheepse vernieuwing van het 
lengtesteiger ziet het er niet alleen veel beter uit, we besparen ook veel 
moeite en tijd om (groot)onderhoud aan het steiger te verrichten.  De 
oude steigers waren voor ons gebruik te veel verzwakt en hadden 
duidelijk aandacht nodig.  
 
Onder leiding van het Bestuurslid voor de Haven en Werfcommissie, 
Dan Persoon, heeft onze leverancier in een kleine twee weken de 
complete steiger vervangen. Dat vereiste nog wel een tweetal 
verhuisoperaties van boten waarbij Havenmeester Ton Harteveld en 
een aantal andere mensen geassisteerd hebben bij het afmeren van de 
schepen die in de haven bleven. Er was enige coördinatie nodig omdat 
we niet genoeg alternatieve ligplaatsen konden realiseren. Het was dan 
ook prettig dat een aantal leden gehoor hadden gegeven aan onze 
oproep om een alternatieve ligplaats te kiezen als dat mogelijk was. 
Dank daarvoor, dat maakte het een stuk gemakkelijker. 
 
We zijn er in geslaagd om voor alle steigers een bestemming te vinden 
bij verschillende jachthavens en verenigingen al zullen die nog wel 
enige werkzaamheden moeten verrichten om ze goed te kunnen 
gebruiken. Een milieuvriendelijke oplossing in tegenstelling tot het 
alternatief, het slopen van de ruim 250 meter steigerdelen. 
 
In deze ledenvergadering zullen we onder meer aandacht schenken 
aan 2020, ons 50ste levensjaar als vereniging. Al een aantal jaren 
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zetten we financieel wat opzij om dit 50ste jaar gepast te vieren. We 
zullen deze gelegenheid bij verschillende evenementen laten 
terugkomen waar we wat extra doen voor de leden. We starten 
daarmee op de nieuwjaarsreceptie en ronden het af in het najaar met 
een evenement waar nog een invulling voor bedacht wordt.  
 
Als u zin heeft om onze Evenementencommissie in deze grote maar 
leuke klus bij te staan laat het weten en dan brengen we u in contact 
met  Henk Kort. Hij wacht op uw telefoontje of mailtje! 
 
Van de leden van het eerste uur lopen gelukkig nog steeds best veel 
mensen rond in de vereniging.  Al zijn er best veel al gestopt met de 
watersport, ze zijn nog altijd lid als blijk van hun betrokkenheid. Hopelijk 
kunnen we ook hen weer begroeten op de evenementen die ter ere van 
dit jubileum wordt georganiseerd. Inmiddels zijn hun kinderen (zoals ik 
zelf) en zelfs kleinkinderen lid van de Vlietstreek maar gelukkig hebben 
we ook veel “nieuwe” leden die vaak ook alweer jaren lid zijn. Het 
verloop is immers erg laag en dat houden we ook graag zo, op die 
manier blijft het een hechte club. In 2020 zullen we elkaar hopelijk vaak 
bij een leuk feestje tegen komen! 
 
In de ledenvergadering zullen we ook weer de ontwikkelingen om de 
haven bespreken. Inmiddels hebben we wat meer contact met de 
projectgroep van de Maanweg dus ook iets meer beeld van wat ons te 
wachten staat. Verder zullen we met u de financiële ontwikkelingen en 
plannen bespreken. Wat ons betreft zijn we er nog niet. We gaan er 
voor om de haven verder te renoveren en ook op termijn het clubhuis te 
vernieuwen maar dat laatste duurt nog een poosje.  Zowel om 
financiële als strategische redenen is het niet verstandig om nu aan 
vervanging van ons clubhuis te werken. 
 
Met deze opmerkingen hoop ik u voldoende nieuwsgierig gemaakt te 
hebben en komt u natuurlijk de 28e! Toch? 
 
Groet 
Aad Harteveld 
Voorzitter WSV de Vlietstreek 
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UITNODIGING LEDENVERGADERING 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering die op 28 
november 2019 a.s. om 20.00 zal aanvangen in ons clubhuis de 
“Bever”. 
 
De agenda ziet er als volgt uit: 
 
Agenda 
 
1. Opening; 
 
2. Mededelingen 
 
3. Vaststellen agenda; 
 
4. Correspondentie 
 
5. Notulen Algemene ledenvergadering van mei 2019 
 
6. Bestuurszaken: 

a. Steigerproject 2019 
b. Financiën 2019, actuele status t.a.v. reserves 
c. Vaststelling Begroting 2020 
d. Prijslijst 2020 
e. Gesprekken met de gemeente Den Haag over de omgeving; 

 
7. Beleidsvoornemens 
 
8. Commissies activiteiten; 

a. Haven- en werfcommissie 
b. Kantinecommissie en 
c. Evenementen 
d. Redactie/ Kompas 
e. Automatiseringscommissie 

 
9. Voorstellen nieuw lid; 
 
10. Rondvraag 
 
11. Sluiting 
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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 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  
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VERSLAG LEDENVERGADERING 19 MEI 2019 
 

Verslag algemene ledenvergadering WSV De Vlietstreek van 9 mei 2019. 
 
Er zijn 44 stemgerechtigde leden aanwezig. 10 leden hebben zich officieel 
afgemeld 

 
1. Opening. 

Voorzitter opent 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom.  
 

2. Mededelingen van de voorzitter; 
Voorzitter verzoekt alle aanwezigen de presentielijst te tekenen. 
Tevens verontschuldigd de voorzitter de penningmeester die helaas 
elders verplichtingen heeft. 

 
3. Vaststelling van de agenda  

Vanuit de zaal geen aanvullingen  
 

4. Correspondentie: 
Er hebben zich 8 mensen via mail en telefonisch afgemeld 
 

5. notulen van de vorige algemene ledenvergadering; 
De notulen van de vorige ALV d.d. 22 november 2018 worden 
zonder opmerkingen vastgesteld. 
 

6. Verslag van de secretaris over 2018 
Secretaris verwijst naar het verslag in het Kompas en wenst niets toe 
te voegen. Er zijn verder geen vragen. 
 

7. Bestuurszaken Algemeen 

 Gesprekken met de gemeente Den Haag over de omgeving 

 Beleidsvoornemens en realisatie beleidsplan uit 2018 
 

Voorzitter spreekt zijn bezorgdheid uit. Juist de planning rond de  
Maanweg heeft directe relatie met onze aanwezigheid in de haven 
en daar ontbreekt de communicatie. Via gemeente sportzaken 
proberen we aansluiting te vinden. 
 
De belangrijkste punten uit de beleidsvoornemens: 

 Ledenwerving: vorig jaar zijn 13 nieuwe leden aangenomen 
waarmee we ongeveer op het totaal gewenste aantal zijn. 
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Eventueel nieuwe leden betrekken we uit de lang liggende 
gasten 

 Vergroten van het aantal ligplaatsen realiseren we dmv 
herindeling bij de inrichting van de nieuwe steigers. Het betreft 
ongeveer 20 stuks. Afmetingen worden afgestemd op het 
huidig gebruik 

 Het verenigingsleven blijft een zorgenpunt. Door de 
veranderende maatschappij is de insteek van de meeste 
mensen anders als we gewend zijn. Dit blijkt uit de grote moeite 
die moet worden gestoken in het vervullen van de 
bestuursfuncties binnen de vereniging en de sociale kant is 
helemaal lastig in te vullen. 

 Minimaliseren van het steigeronderhoud wordt mede 
gerealiseerd door vernieuwing van de loopsteigers. 

 Havenbeveiliging is ook punt van aandacht. Tot nog toe blijft 
het beperkt tot bliksembezoeken (en bevuilen) van toilet, 
gebruik douche en eventueel waterladen. Door plaatsen en 
uitlezen van camera’s wordt gepoogd dit terug te dringen. 
Cees de Vos heeft de camera’s werkend gemaakt en deze 
neemt inmiddels al een maand op. Dus als er iets gebeurd 
kunnen we terugkijken. Zijn advies is om halverwege en bij de 
ingang van de haven nog twee camera’s te plaatsen. 

 Vervanging Bever staat gepland voor 2024. Hoe dit ingevuld 
wordt is nog niet bekend. Maar voor zover bekend hebben de 
projectontwikkelaars de opdracht om onze 
huisvestingsbelangen mee te nemen in hun plannen. 

 Beheer van externe relaties proberen we zoveel mogelijk in te 
vullen. Dit wordt gerealiseerd door inzet van mensen uit 
verschillende mensen  die vanuit de regio informatie inwinnen 
en dat tijdens de regionale bijeenkomsten met elkaar te delen 

 
8. Financiën  

Kas controlecommissie : de Heer Simon Toet leest het verslag met 
de bevindingen van de kascontrolecommissie voor. Het verslag 
wordt bijgevoegd.  Conclusie is het advies om het bestuur decharge 
te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Decharge wordt 
unaniem verleend. 
Achterstallige betalingen komen niet vaak voor maar we hebben toch 
besloten die uit te besteden bij een deurwaarder. 
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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 

Voorzitter en Ronald worden en met applaus begroet. 

Simon wordt gevraagd welke leden van de kascontrolecommissie 

toetreden. Karst Koelman van Doornik is de eerst kandidaat , Roy 

zal meelopen als reservelid, Ton de Heer is de tweede kandidaat  

 

Ton Polet heeft inmiddels zijn werkzaamheden neergelegd en word 

bedankt voor zijn langdurige inzet 

10. Commissies 
 Haven- en werfcommissie (HaWeCo) 

Danny bedankt Ton Polet nogmaals en vult aan dat Bert 

Dijkhuizen de planning van de werkbeurten over neemt. Tevens 

wordt uitgelegd dat de aanvang van de planning weliswaar 

moeilijk was maar samenhangt met de gewijzigde planning 

rond de werkzaamheden. Toch zijn de meeste medewerkers op 

komen dagen en Danny dankt voor het begrip  

In het weekend van 30 september willen we de eerste 10 boxen 

bootvrij maken . Daartoe roept Danny op medewerking te 

verlenen zodat dit soepel kan verlopen en geen vertraging 

oplevert. Indien mogelijk stalling kiezen buiten de haven als dat 

mogelijk is. Als dit niet mogelijk is ruim van te voren aangeven 

en zorgen dat U beschikbaar bent voor het verplaatsen van uw 

boot naar een aan te wijzen plaats!! 

Ton van de Valk stelt voor om de lange schepen geschakeld 

aan de buiten palen af te meren.   

Verder wordt vrijwillige medewerking gevraag voor het 

schoonmaken van de oude steigers en het verwijderen van de 

elektrakabels voorafgaand aan het plaatsen van de nieuwe 

steigers. Graag opgeven aan Danny Persoon  
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Mocht iemand weten wie belangstelling heeft voor de oude 

steigers; laat het aub weten. 

Voor de mensen die hun boot met een hangslot hebben 

geketend dienen er rekening mee te houden dat de boot op tijd 

verplaatst moet (kunnen) worden!!! 

De elektra zal naar verwachting 3-4 weken (medio september-

medio oktober) niet op het steiger aanwezig zijn, wegens 

omzetten en opnieuw leggen van kabels. 

 

Het gebruik van de container is bedoeld voor huishoudelijk 

afval. Het verzoek is deze met verstand te gebruiken omdat nu 

geconstateerd wordt dat de container na legen soms op 

dezelfde dag weer gevuld is met anders dan huishoudelijk afval 

(opmerking: de camera constateert alles). 

 

Tijdens de vergadering zijn nieuwe vlaggetjes uitgedeeld, maar 

ook stickers. U wordt gevraagd deze op een zichtbare plaats te 

bevestigen zodat de zomerhavenmeester onderscheid kunnen 

maken tussen bezoekers en eigen liggers. 

Henry zoekt nog een aantal zomerhavenmeesters. Zo snel 

mogelijk melden aub. 

 Kantinecommissie (KaCo)  

Mieke vraagt om mensen die een dagje of een halve dag achter  

de bar kunnen/willen staan: graag melden bij  

Betalen wordt vanaf nu alleen via pin toegestaan. 

 

 Evenementen (EvCo) 

Henk bedankt alle medewerkers van de evenementen 

commissie en de ondersteuning vanuit de kantinecommissie. 

De evenementen waren goed bezocht, beter als vorig jaar. 

Ideeën voor afwisseling in de te organiseren evenementen zijn 

welkom. De voorzitter vraagt alvast na te denken hoe het vijftig 

jarig jubileum (volgend jaar augustus) vorm te geven en gaat 

ervan uit dat daarbij meer ondersteuning nodig is. 
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Elke vorm van ondersteuning is welkom, dus meldt U aan bij 

Henk Kort 

In ieder geval gaat het bestuur en commissie dit najaar in 

conclaaf wat te doen. 

 Redactie Kompas  

Henry geeft aan dat het Kompas verstrekt wordt als er 

voldoende kopij wordt aangeboden. Ten behoeve van de 

vergaderstukken gaan we voorlopig zo door (In de zomer geen 

kompas). Monique geeft aan dat de  digitale nieuwsbrieven met 

een zekere regelmaat (4x per jaar) aangemaakt  zullen gaan 

worden. Het bijhouden van de website wordt tussen door 

geregeld wat zeker door het bestuur enorm gewaardeerd wordt. 

 

 Automatiseringscommissie 

Cees de Vos heeft voorlopig dit personele gat gevuld. Hij heeft 

het Internet weer draaiend gemaakt en zoals vermeld de 

camera’s werken geïnstalleerd. 

Waarvoor onze dank. Cees wil nog wel graag weten op welke 

manier en op welk gebied zijn ondersteuning gewenst is. Cees 

wordt uitgenodigd een bestuursvergadering bij te wonen. Cees 

heeft zich ook opgegeven voor de Haweco. 
 

 Havenmeester wordt gememoreerd als een soort instituut op 

zich. Voorzitter dankt Ton Harteveld voor zijn inzet en 

vraagt/krijgt applaus. 

11. Rondvraag 

 Erik vraagt naar de verondieping bij de ingang. Deze 

verondieping wordt opgeruimd en is deels al weg. Dit werk is 

uitbesteed bij de aannemer die ook de bodembescherming 

boven het tunneltracé aanbrengt. 

 Planning rond de bouw van het hotel en woningen 

tegenover ons is een lopend project wat nog in de 

beginfase is. 
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 Ton de Heer vraagt naar het WIFI netwerk. Wij als 

vereniging zullen daar voorlopig niets aan doen omdat de 

afstand tot de server feitelijk te groot is. De meeste mensen 

hebben internet op de telefoon en er is dus weinig vraag 

naar. Bovendien is het erg kwetsbaar en qua leverancier 

(KPN) weinig keuze. 

Na deze rondvraag sluit de voorzitter de vergadering om 22:15 uur. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Er is weer hard gewerkt op de steiger, gelukkig zat het weer tijdens het 
aanleggen van de elektra erg mee. Een forse ploeg heeft vandaag flink 

doorgewerkt en alle elektrapalen aangesloten. 
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WINST EN VERLIESREKENING 2019 
 

  

Peildatum 17-10-19

V erd icht ing R ekening Omschrijving D ebet C red it Saldo

Verenigingsinkomsten 4020 Omzet Evenementen 600€             -600€              

Verenigingsinkomsten 8100 Omzet Contribut ies 75€                 7.945€           -7.870€            

Verenigingsinkomsten 8101 Omzet Donaties 50€                200€             -150€                

Verenigingsinkomsten 8102 Omzet Inschrijfgeld 1.000€           -1.000€            

Verenigingsinkomsten 8105 Ontvangen Bankrente 5€                   -5€                    

Tot aal V erenig ingsinkomst en 12 5€        9 .750€    - 9 .6 2 5€    

Haveninkomsten 8110 Omzet Kantine 2.794€          -2.794€           

Haveninkomsten 8200 Omzet Passanten 42€                4.269€          -4.227€           

Haveninkomsten 8201 Omzet Ligplaatsen Leden 878€              33.082€       -32.205€         

Haveninkomsten 8203 Omzet Ligplaatsen Niet-Leden 1.190€            12.225€         -11.035€           

Haveninkomsten 8206 Omzet Koopsleutels 17€                 -17€                  

Tot aal Haven inkomst en 2 .110€     52 .3 8 7€  - 50 .2 78€   

To t aal 2 .2 3 5€    6 2 .13 7€   - 59 .9 0 3€  

Verenigingskosten 4000 Kantoorbenodigdheden 1.570€            1.570€              

Verenigingskosten 4001 Bankkosten 479€              0€                  479€                

Verenigingskosten 4002 Contribut ie BLF 303€             303€                

Verenigingskosten 4003 Jaarlijkse bijdrage VNM 279€              279€                

Verenigingskosten 4007 Elektra en Gas Clubhuis (40%) 1.957€            1.957€              

Verenigingskosten 4008 Bestuurskosten 2.957€           0€                  2.957€             

Verenigingskosten 4009 Automatiseringskosten (DISPI, XSHARE & STRATO)822€             822€                

Verenigingskosten 4010 Kosten Kompas (Printstudio & PostNL) 789€              789€                

Verenigingskosten 4012 Telefoon, TV, Internet (KPN) 394€             394€                

Verenigingskosten 4013 BUM A/SENA 535€              535€                 

Verenigingskosten 4014 Verzekeringen Clubhuis (50%) 296€             296€                

Verenigingskosten 4017 Zuiveringsheff ing Delf land 281€              281€                 

Verenigingskosten 4021 Kosten Evenementen 703€              703€                

Verenigingskosten 4099 Betalingsverschillen 2€                  -2€                   

Tot aal verenig ingskost en 11.3 6 3€   2€           11.3 6 1€     

Havenkosten 4015 Vuilcontainer (SITA) 866€             866€                

Havenkosten 4102 Huur Wateroppervlakte 4.763€          4.763€             

Havenkosten 4107 Elektra en Gas Haven (60%) 2.272€          2.272€             

Havenkosten 4110 Omzet HaWeCo 1.292€           -1.292€            

Havenkosten 4111 Kosten HaWeCo 1.987€           1.987€              

Havenkosten 4114 Verzekeringen Haven (50%) 296€             296€                

Havenkosten 8111 Kosten Kantine 2.669€          398€             2.270€             

Tot aal havenkost en 12 .8 53€   1.6 9 0€    11.16 3€     

To t aal 2 4 .2 15€   1.6 9 1€     2 2 .52 4€    

Saldo  winst 3 7.3 79€  
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TARIEVEN 2020 
 

TARIEVEN PER 1 Januari 2020 WSV DE VLIETSTREEK 
Stallingjaar omvat de periode van 15 oktober t/m 14 oktober van het daaropvolgende jaar. 

  Excl.BTW Incl. BTW  

Contributie     

( B ) Buitengewone leden ------   

( D ) Donateurs  € 25,00 vrij van BTW  

( E ) Ereleden  ------ vrij van BTW  

( J ) Jeugdleden  € 25,00 vrij van BTW  

( L ) Leden  € 76,50 vrij van BTW  

( P ) Partner lid  € 41,00 vrij van BTW  

( V ) Leden van verdienste ------ vrij van BTW  

( X ) (Ere)leden van 
verdienste met boot 

 € 76,50 

vrij van BTW 

 

( R ) Relaties  ------ vrij van BTW  

Inschrijfgeld eenmalig € 200,00 
vrij van BTW 

Zodra men lid 
wordt 

Waarborgsom  € 200,00 vrij van BTW Bij het voor de 
eerste maal in 
gebruik nemen van 
een ligplaats. Deze 
wordt terugbetaald 
na het definitief 
verlaten van de 
haven 

Ligplaats basistarief leden   

Jaarstalling (per boot)  € 202,00 € 244,42  

   + € 4,10 p.m2. (l.o.a.)  + € 4,95 p.m2. (l.o.a.)  

     

Zomerstalling niet leden   

1 mei t/m 30 september   

Indien langer dan 1 
maand tot uiterlijk 30 
september.  

 € 367,00 € 444,07  

  + € 4,10 p.m2. (l.o.a.)  + € 4,95 p.m2. (l.o.a.)  

Winterstalling niet leden   

15 oktober t/m 14 april   

Indien langer dan 1 
maand tot uiterlijk 14 
april.  

 € 367,00 € 444,07  

  + € 4,10 p.m2. (l.o.a.)  + € 4,95 p.m2. (l.o.a.)  
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Bijboten (zonder overkapping en/of zonder inboardmotor)  

Waar dan ook in de haven. Per boot 
max: 5 meter (l.o.a.)  

 € 55,50 € 67,16  

Administratiekosten    

Te laat betaalde contributie € 25,00 Vrij van BTW  

Te laat betaald stallingsgeld € 25,00 € 30,25  

Keycard toegang  € 10,00 € 12,10 Per stuk 

Vlietstreek vlaggetje € 10,00 € 12,10 Per stuk 

Passanten  € 1,12 € 1,35 Per meter per nacht 

Kantine     

Verhuur kantine (leden)  € 50,00 € 60,50 Per avond 
excl.bediening en 
consumpties 

Verhuur kantine (niet-leden) € 100,00 € 121,00 Per avond 
excl.bediening en 
consumpties 

Bediening  € 10,00 € 12,10 Per persoon per uur 

     
Na  1 oktober vind er geen restitutie plaats van het liggeld voor het winterseizoen danwel jaar seizoen 

Na 1 april vind er geen restitutie plaats van het liggeeld voor het zomerseizoen.  
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BEGROTING 2020 
 

 

 

Begrotingsjaar
index 1,5%

Verenigingsinkomsten (Baten) 11.850€        
Contributies 8.000€               

Donaties 250€                  

Inschrijfgelden 1.000€               

Rente 100€                  

Omzet Evenementen 2.500€               

Haveninkomsten 59.000€        
Passanten 4.000€               

Stallinggelden (leden) 34.000€            

Waarborgbedragen p/m

Zomer/Winterliggers (niet leden) 16.000€            

Omzet Kantine 5.000€               

Vereniging+Haveninkomsten 70.850€           

Verenigingskosten (Lasten) 18.403€        
Kantoorbenodigdheden 1.300€                     

Bankkosten 500€                        

Contributie BLF 340€                        

Jaarlijkse bijdrage VNM 310€                        

Elektra en Gas Clubhuis 2.900€                     

Bestuurskosten /commissies 2.963€                     

Automatiseringskosten (DISPI, XSHARE & STRATO) 1.200€                     

Kosten Kompas (Printstudio & PostNL) 1.500€                     

Telefoon, TV, Internet (KPN) 650€                        

BUMA/SENA 605€                        

Verzekeringen Clubhuis 400€                        

Water DUNEA Clubhuis (25%) 250€                        

Zuiveringsheffing Delfland 309€                        

Kosten Evenementen 2.600€                     

Reservering onvoorzien 1.236€                     

Reservering Jubilea 1.340€                     

2020
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Havenkosten 50.835€        
Vuilcontainer (SITA) 1.250€               

Huur Wateroppervlakte 6.600€               

Elektra en Gas Haven 3.100€               

Kosten HaWeCo 3.000€               

Verzekeringen Haven (50%) 400€                  

Water DUNEA Haven (75%) 750€                  

Afschrijving steiger 3.425€               

Res. Kosten Vervanging Bever 5.667€               

Res. Kosten App./Invent. Bever 3.349€               

Res. Kosten Groot Onderh. Bever 8.294€               

Res. Kosten Groot onderhoud Steiger 15.000€            

Vereniging+Havenkosten 69.238€           

Begrotings overschot/tekort 1.612€               

70.850€                  70.850€                  
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DE NIEUWE STEIGER WORDT AANGELEGD 
 
 

 
 
Ondertussen is de steiger helemaal af, hier een paar foto’s tijdens de 
aanleg.  
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DE BEVER IS WEER OPEN! 
 
Beste Vlietstrekers, 
  
Het winterseizoen staat weer voor de deur en dat betekent dat in de 
weekeinden de Bever weer open is. 
  
Begin dit jaar is de mogelijkheid gekomen om jullie consumpties 
behalve contant ook met pin te betalen. Aangezien hier positieve 
geluiden over te horen waren, is er besloten om vanaf oktober 2019 
dat, als de Bever voor het eerst haar deuren weer opent, er alleen nog 
maar met pin te betalen is. Ik ben, als voorzitter van de 
Kantinecommissie, erg blij met deze beslissing.  
  
Een ander item waar ik jullie op wil wijzen is dat de openingstijden van 
de Bever voor de zondag zijn gewijzigd.  
Zaterdag    10:00 – 17:00 
Zondag       11:00 – 15:00 
  
Dit wil uiteraard niet zeggen dat als het zondag om drie uur nog hééél 
gezellig is jullie eruit moeten. Nee hoor dan blijven we gewoon open. 
Gezelligheid boven alles!!  
  
Verder wil ik nu ik toch jullie aandacht heb een oproep te doen om 
bardiensten te komen draaien. Op dit moment zijn we met 6 vrijwilligers 
en dat is eigenlijk te weinig om jullie ieder weekend van een drankje en 
een hapje te voorzien. 
  
Zie jullie ergens in de Bever of op de nieuwe steigers. 
  
Groetjes, 
Mieke 
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BARDIENST BEVER 
 
November  Naam  
 
za 2  José   
zo 3  Henk/Ineke  
za 9  Paul/Lydia - Mario  
zo 10  Joop  
za 16  Mieke/Astrid  
zo 17  Eliana  
za 23  José  

Mosselavond Henk/Ineke 
zo 24  Ab  
za 30  Iris  
 
December  Naam 
  
zo 1  Joop  
za 7   
zo 8  Joop  
za 14  Mario  
zo 15  Annique  
za 21  Iris  
zo 22  Ab  
za 29   
 
Januari   Naam 
zo 5  Allen 

Nieuwjaarsreceptie 
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ACTIVITEITEN 
 

Zaterdag 23 November: Mosselavond 

 
 

Zondag 5 Januari Nieuwjaarsreceptie 
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OP VAKANTIE NAAR PARIJS – DEEL 5 
 

Alweer het vijfde deel van het verslag van de vakantie van Karel, 
komend Kompas wacht het allerlaatste stukje en dat zit ook deze reis er 
weer op. 

 

Het eerste schip dat de volgende ochtend, in de goede richting, langs 
komt is de (of het) “Heerenschip”. Nu eens geen echtpaar met baby. Als 
een haas sluiten we aan en kunnen we mee in de sluis. We varen deels 
hetzelfde traject. Ook zij zijn onderweg naar Nederland. Zo ver komt het 
echter nog niet omdat wij bij Valenciennes afbuigen de nieuwe 
jachthaven in. Tijd voor boodschappen en even ontspannen. Het is een 
vrij grote plaats met een ruim winkelcentrum. Ik bel met RM in 
Nederland vanwege die pakkingen van de toiletpomp. Dat levert een 
weinig zinnig gesprek op. “Ja, het klopt, u heeft de verkeerde pakkingen 
gekregen”. “Ja, een oplossing weet ik ook niet”. “Een complete pomp in 
de omgeving? Ik zou het niet weten”. Dat maakt niet blij. 
 
De jachthaven is nieuw, veilig, mooi en vooral modern. Alles is 
elektronisch. De dame van de receptie laat het ons uitgebreid zien en 
horen. Ze spreekt alle talen een beetje, net als wij, dus het wordt een 
ratjetoe. We ontvangen een (credit)card voor de toegang tot het hek en 
de douche, het elektra en drinkwater. De plaats zou het Athene van het 
noorden genoemd worden. Dat lijkt mij iets overdreven maar bij eerste 
aanblik tellen we in et centrum wel vier Griekse restaurants.  
We eten, drinken en snoepen wat. Terug in de haven is de douche 
uitnodigend ruim. Altijd handig, dan kan er één die doseerknop 
geregeld indrukken. 
 
De volgende ochtend willen we het drinkwater bijvullen. Het is zo 
eenvoudig, card voor de lezer houden, wachten op de vier piepjes en 
dan op een knopje bij de gewenste levering drukken, stroom of 
drinkwater. Als het knopje oplicht gaat de levering plaatsvinden. Niet 
dus. Ik heb het zo-ie-zo niet op dit soort voorzieningen. De piepjes hoor 
je alleen als het verkeerslawaai verstomd is en het kleine led-lampje zie 
je alleen branden als de zon nog onder is. Wat we ook doen, 
aanmelden, afmelden, saldo verhogen, er komt wel een piepje en een 
lampje maar geen druppel drinkwater en de receptie is vandaag om 
onduidelijke reden gesloten. We kloppen op het vrij vroege uur bij een 
Belgisch schip aan. Die doet hetzelfde als wij. Nu ook met hun pasje, 
maar ook geen drup. Dan door naar een Fransman die al enkele jaren 
in de haven woont. Om een lange en moeizame weg kort te maken, 
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geen druppel. Bij niemand. In het Frans filosoferend over mogelijk 
vervolgacties leggen we het pasje boven op het apparaat. Dat “boven” 
is afwaterend geplaatst. Ook voor pasjes. Dat verdwijnt dus in het 
kanaal. Verwachtingsvol wordt gekeken of het blijft drijven. Maar ik weet 
van lang geleden dat mijn ING-pasje ook niet bleef drijven. Dag pasje 
dag drinkwater. Misschien moeten we iets zuiniger zijn met water, maar 
de volgende stop is Antoing. Daar is een bunkerboot ook met 
drinkwater. We overnachten daar, dolen even door het plaatsje, 
bezoeken de lokale supermarkt van ons huismerk, de wasserette, een 
buurtkroeg en varen de volgende dag verder.  
 
We zijn in een halfuurtje in Doornik of Tournai. Na ook hier een paar uur 
stukgeslagen te hebben gaan we verder en belanden we aan het einde 
van de middag in Oudenaarde. Opmerkelijk is dat op dit traject heel 
veel bolders in de sluizen stukgetrokken zijn, dus ons rest alleen een 
trapje. Dat gaat prima want het verval hier op de Bovenschelde is met 
1,5 meter maar gering als je 6 meter gewend bent. De hefbrug bij 
Oudenaarde werd in het verleden altijd vlot bediend. Maar nu niet. Op 
het zelfde kanaal als de sluis van Oudenaarde, zo staat aangegeven, 
roepen we de brug op. Vele malen. Dan maar bellen naar de sluis. En 
ja, het duurt even, maar dan gaat toch de brug omhoog. De jachthaven 
is dan om de hoek. We eten in restaurant De Jachthaven, wel  lekker 
maar behoorlijk duur en de “schijf van vijf” kennen ze kennelijk ook niet, 
wat een calorieënbom! 
 
De volgende ochtend roepen we op hetzelfde kanaal de sluis op. We 
merken dan dat toch wel van een water tekort sprake is. De overstort 
naast de sluis van Oudenaarde, die het overtollige water afstort, staat 
droog. We “versassen” met de beroepsvaart en kunnen gelijk mee. Bij 
de tweede sluis die ochtend is dat samen met de “Louis” uit Antwerpen. 
Als de deuren opengaan en we vastgesnoerd wachten op wat komen 
gaat, vaart dit schip zonder enige beroering van het water de sluis uit. 
Pas als het achterschip bij de deur is doet het zijn hoofdmotor aan. Als 
ik hem bedank voor zijn zorgzame wijze van uitvaren, is de reactie, dat 
hij zelf ook een jacht heeft en dus weet hoe het is. Ik ben er overigens 
van overtuigd dat met veel motorvermogen uit een sluis wegvaren, wat 
toch heel veel wordt gedaan door de binnenvaart, de bestuurbaarheid 
niet ten goede komt als gevolg van de stroming in het water. Ook als je 
ruim tachtig meter bent. 
 
Karel Vermij   
   



 

27 
 

VERJAARDAGSKALENDER 

 
Jarig in november 

Nico Persoon    01-11-1964 
Ineke Walravens   01-11-1963 
Frank van der Maaten   07-11-1961 
Henry Terlouw    10-11-1980 
John Bos    16-11-1952 
Henk Kort    18-11-1946 
Wouter Polet    19-11-1974 
Anneke van der Loos-Persoon  20-11-1942 
Eliane Koelman van Doornik-Homan 26-11-1943 
Martha de Booij    27-11-1956 

Jarig in december 
Ronald Ouwerkerk   08-12-1950 
Jos Persoon    22-12-1965 
Aad Kooiman    23-12-1954 
Arie van der Reest   25-12-1958 
Carol Creutz Lechleitner  30-12-1951 
Karel Vermij    31-12-1946 
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Jarig in januari 
Cees Koelman van Doornik  01-01-1943 
Leon van der Helm   05-01-1963 
Gregor Kester    06-01-1966 
Frans Rietbroek   08-01-1942 
Carst Koelman van Doornik  13-01-1974 
Joop Roozenburg   13-01-1948 
Wim van der Valk   15-01-1954 
Marcel de Graaf   15-01-1952 
Wim van Geelen   22-01-1947 
Hans Roos    23-01-1954 
Henk de Klein    26-01-1930 
Ton van der Valk   26-01-1951 
Peter Mook    27-01-1962 

Jarig in februari 
Willem Busscher   04-02-1963 
Richard van der Kruit   05-02-1964 
Gino Langer    09-02-1962 
Roel Siliakus Sr.   09-02-1938 
Gerard Hagebeek   14-02-1942 
Jaap van der Kolk   15-02-1940 
Albert Persoon    17-02-1977 
Dan Persoon    18-02-1974 
Heimen Visser    22-02-1972 
Gemma Nijssen-Castenmiller  29-02-1944 
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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

