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VAN DE REDACTIE
VAN DE VOORZITTER

U ziet het al op de foto op pagina 1, het is weer tijd voor de
afdekzeilen, het winter klaar maken en het repareren van de schade
en gebreken die we deze zomer hebben opgelopen of ontdekt.
Mocht dat geen reden zijn om af en toe eens op de haven te komen
doe het dan voor de havenmeesters.
Ieder jaar weer maken zij verschillende boten opnieuw vast als de
landvasten zijn losgeschoten. Zeker na een storm is het verstandig
om even een kijkje te nemen. Misschien kijkt u niet op een krasje,
maar uw buurman vindt het niet leuk als uw losgeslagen boot een
paar dagen half in zijn box ligt.
De stukken van secretaris en penningmeester zijn weer prominent
aanwezig in deze editie van Kompas ter informatie bij de komende
Algemene ledenvergadering.
Tijdens deze vergadering zal ook de prijs van de zomerpuzzel
worden uitgereikt. In deze editie dus ook weer een nieuwe uitdaging
voor de puzzelaars onder u met drie nieuwe winterpuzzels. De
redactie hoopt op vele goede reacties.
Verder is voor ieder van belang om het stuk van de voorzitter van de
Haweco te bestuderen. De code van hek en boven ingang van de
Bever gaan veranderen. Lees hierover.
Rest mij u een vruchtbare vergadering toe te wensen,
Frank

Algemene leden vergadering
28 november a.s.
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Beste Vlietstrekers,
Vaarseizoen 2013
Voor bijna iedereen is
het seizoen wel
afgelopen zo rond 20
oktober wanneer ik dit
schrijf. Voor de
bruggenwachters in
Delft in ieder geval
wel. De bruggen in
het weekeinde gingen
na 13:00 uur al niet
meer open, zoals de secretaris heeft ervaren. Nou ja een nachtje of
twee in een nieuwe jachthavenomgeving (Blijdorp) kan geen kwaad.
Zo zie je ook eens hoe het bij een andere vereniging is
georganiseerd.
Ook deze vereniging blijkt last te hebben van onverwachte en
onbekende gasten. Boten verschijnen in de haven en de eigenaar is
onbekend en onvindbaar. Voor de havenmeesters in deze periode
heel vervelend omdat deze boten vaak op een plek liggen die voor
een lid bedoeld is dat op weg is naar de haven voor de winterstalling.
Ook hebben we dit jaar gedurende de wisseling van het zomer en
winterseizoen relatief veel te maken gehad met boten van leden, die
na de datum van 1 oktober nog niet op de juiste plek lagen. Men is
zich daar blijkbaar niet bewust van. De havenmeesters waren dus
genoodzaakt veel mensen te bellen om te zorgen dat de boot op de
juiste plek kwam, zodat voor een ander ook voldoende plaats was. In
een aantal gevallen hebben de havenmeesters zelf boten moeten
verplaatsen. Behalve dat we dat minder gewenst vinden vanwege
risico’s voor de vereniging kost het hen veel tijd. Het bestuur zal zich
buigen over deze ongewenste trend.
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Tenslotte zijn we een vereniging en moeten we er allemaal alles aan
doen om ieder lid in staat te stellen met zijn boot in de haven te
liggen. Verplaatsingen zijn dan niet uit te sluiten aangezien we veel
verschillende maten boxen (en boten) hebben en daarmee ruimte om
naar een optimale indeling te zoeken.
Rotterdamse baan
De Rotterdamse baan, de tunnel onder de Binckhorst, wordt een feit,
maar dat zal niemand verbazen. Afgelopen weken zijn er door het
bestuur bijeenkomsten bijgewoond, bezwaren (voorzieningen)
geschreven naar de Gemeente en zijn er hoorzittingen geweest. Vele
omliggende bedrijven hebben allerlei bezwaren gemaakt die op de
hoorzittingen behandeld zijn. Sommige bedrijven konden de deuren
wel sluiten als er niet een aanpassing in het bestemmingsplan werd
opgenomen. Zo ernstig is het voor ons, zoals het er nu uit ziet,
gelukkig niet. Het bestuur heeft bezwaar gemaakt over de
verminderde bereikbaarheid gedurende de aanleg van het geheel, de
overlast tijdens de aanleg en het verdwijnen van circa 150
parkeerplaatsen uit het gebied. Het ligt niet in de verwachting dat we
gedurende de aanleg van de tunnel en omringende wegen
stremmingen in de scheepvaart zullen hebben. Uiteraard kan er altijd
iets gebeuren waardoor dat toch het geval is, maar dat is in ieder
geval niet gepland.

mensen die recent lid zijn geworden voor functies, feestjes en
evenementen door de commissievoorzitters bijvoorbeeld.
We moeten leren dat het kringetje mensen om ons heen vaak al
allerlei taken hebben en dat soms al heel lang doen. Kijk eens verder
en neem eens contact op met minder in het oog lopende mensen.
Tenslotte gaat watersport niet alleen over varen. Het gaat ook niet
alleen om een relatief goedkope ligplaats. Het gaat ook om het
sociale contact met elkaar. We zijn alleen in staat deze vereniging te
laten voortbestaan als iedereen er iets aan bijdraagt, maar dan moet
je natuurlijk wel de kans krijgen.
Ledenvergadering
Op 28 november is de najaar ledenvergadering van de Vlietstreek.
Verderop in het Kompas treft u de agenda en de notulen van de
voorjaarsvergadering aan.
Graag praten we u dan bij over de ontwikkelingen in de omgeving
van de Binckhorst, in de vereniging en het voorgenomen beleid. U
bent allen van harte welkom!
Groet
Aad Harteveld

Nieuwe leden
Ook dit jaar hebben we een aantal nieuwe leden mogen
verwelkomen en daar zijn we blij mee. In oktober is ook nog een
kennismakingssessie met nieuwe leden geweest, als u dit leest.
Ik vind het wel jammer te moeten constateren dat sommige nieuwe
leden nog nauwelijks betrokken zijn bij het verenigingsleven. Nieuwe
leden zullen niet zo snel het clubhuis binnen stappen om een kop
koffie te gaan drinken of naar een evenement gaan. Jammer, want
daar leer je wel mensen kennen. Vaak hangen er in het clubhuis
intekenlijsten voor evenementen waar je aan deel kunt nemen. Dat
laatste zouden we beter kunnen digitaliseren maar dat even terzijde.
Vanuit de vereniging zouden we meer moeten doen om nieuwe leden
beter te betrekken. Ik denk dan aan het direct benaderen van
7
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EEN NIEUWE SECRETARIS

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
28 NOVEMBER 2013
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering, die gehouden zal worden op
donderdag 28 november 2013 in De Bever. Aanvang 20:00 uur.
Voorgestelde agenda:
Opening

2.

Mededelingen

3.

Vaststellen agenda

4.

Correspondentie

5.

Notulen Algemene ledenvergadering van 25 april 2013 en de acties in deze

6.

Commissies activiteiten:

7.

Wat mij aanspreekt in een vereniging is het samen bouwen en onderhouden
van een omgeving waar leden met eenzelfde doel zich thuis voelen.
In de functie van secretaris denk ik een brug te helpen slaan naar zowel de
leden als naar externe betrokkenen, zodat we het voortbestaan van onze
vereniging zo goed mogelijk veilig kunnen stellen.

Voorstellen nieuwe leden

Pauze
Begroting 2014

9.

Beleidsplan

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

Op dit moment ben ik werkzaam (ruim 30 jaar) bij Rijkswaterstaat als
adviseur.
Ondergetekende heeft tot 2008 vooral in het veld geopereerd door heel
Nederland en her en der ook door Duitsland en België, zodat ik
doordeweeks niet thuis was.
Nu werk ik vanuit huis en ben dus in staat de Vlietstreek actief te
ondersteunen.

Haven- en werfcommissie
Kantinecommissie
Evenementencommissie
Redactie Kompas
Automatiseringscommissie

8.

Ondergetekende wordt komende ledenvergadering aan U voorgedragen als
opvolger (mits geen tegenkandidaten) van Karel Vermij, die na 15 jaar het
stokje overdraagt.
Om U een beeld van mijn persoon te scheppen wil ik mij hierbij voorstellen.
Mijn naam is Ad van Vliet en voor de meesten van U ben ik geen
onbekende.
Verder ben ik sinds de 70-er jaren van de vorige eeuw lid en sinds 1991
eigenaar (samen met mijn vrouw Clara) van de MUTATIO (box 1)
Samen met Clara hebben wij twee kinderen (Carina en Jaap) die inmiddels
zelf ook al kinderen hebben.

1.

•
•
•
•
•

Capelle aan den IJssel, 20 oktober 2013

Voor de minder bekenden onder U hoop ik U vaker terug te zien tijdens
werkbeurten of een sociaal samenzijn van onze vereniging - of - eventueel
gewoon op de steiger.
Tot ziens op de ledenvergadering,

Alle leden en donateurs zijn van harte uitgenodigd de vergadering bij te wonen.
Einde vergadering omstreeks 22 uur.

Ad van Vliet

De secretaris
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NIEUWE BARMEDEWERKERS GEZOCHT

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

De Kantinecommissie is naarstig op zoek naar vrijwilligers die achter de bar
willen staan.

van 25 april 2013.
Notulist; Mieke Harteveld van der Linde

Zoals u wellicht weet is de kantine de komende wintermaanden geopend op
zaterdag en zondag. Daarnaast incidenteel bij enkele evenementen.
De vaste klussers, maar ook de incidentele klussers en bij werkbeurten,
allen kunnen in de kantine terecht voor een broodje, een bal, soep, een
verkoelende of verwarmende drank.
Heeft u een vraag, een technisch probleem of wilt u gewoon een ervaring
delen, de kantine is daar voor een ideale ontmoetingsplaats.
Als u zich voor de vereniging wilt inzetten, gedurende enkele dagen per jaar,
dan kunt u dat kenbaar maken bij Iris van Vianen.
Telefoon: 070-394 6614, of mobiel: 06 8338 3322, of via de mail:
iris.vianen@live.nl.
Vindt u het gewoon gezellig, wellicht met partner, of wilt u uw persoonlijke
steentje bijdragen aan de vereniging, meldt u aan bij Iris.
CURSUS VAARBEWIJS OF MARIFOON
Van Karel Vermij
Dit jaar nog Vaarbewijs I halen?
Ook al is het niet verplicht en is het maar de vraag of die verplichting ooit zal
komen, de discussie is nog immer gaande.
Maar wellicht wilt u voor uzelf met meer kennis het water op gaan.
Dat kan … als u zich voor 15 november 2013 opgeeft via het e-mail adres
karel.vermij@ziggo.nl.
Vroeg in 2014 kan dan worden doorgegaan met het vervolg Klein
Vaarbewijs II.
Bij tenminste 6 deelnemers zal ik een aantal dagen in de agenda van de
Bever reserveren.
De cursus is bedoeld voor leden en donateurs en directe familie.

Op de presentielijst staan 38 handtekeningen.
Opening en mededelingen.
De voorzitter heet iedereen welkom op de ledenvergadering van 25 april
2013.
Afwezig met afmelding zijn de leden Frank van der Maaten, Frank Arons,
Marc van Vianen, Ton van der Valk, Martijn Franssen, Jan van Dalen, Karel
Vermij.
Afgelopen periode zijn er ons geen leden ontvallen.
De agenda zoals deze in de Kompas is gepubliceerd behoeft geen
aanpassing.
Correspondentie
Er is een brief ontvangen van Sylvia en Peter Mathijsen. De brief wordt aan
de leden voorgelezen door de voorzitter. Deze brief is de laatste kans voor
Sylvia en Peter om tegen het, door de leden aangenomen, voorgenomen
royement in te gaan. Met dien verstande dat het bestuur van mening is dat
er geen andere regeling moet worden aangeboden, omdat er geen
significante veranderingen in de randvoorwaarden zijn gekomen ten aanzien
van de oorspronkelijke situatie bij de vorige ledenvergadering. Bij de
beantwoording van de brief van hun advocaat zijn daar voorwaarden aan
gesteld waarop ze niet zijn ingegaan.
Aad Valk wilde weten wat de voorwaarden waren en wil deze op een rijtje
zetten. De voorzitter antwoordt dat Peter en Sylvia niet op de gestelde
voorwaarden zijn ingegaan en dat het bestuur daarom geen reden ziet om
een andere regeling met ze te treffen.
Sidney van Oosten vroeg zich af wat die regeling inhoudt en vroeg zich af of
het bedrag waarvoor aangifte gedaan correct is en door Peter en Sylvia
wordt herkend. Hierop gaf de voorzitter hetzelfde antwoord als aan Aad van
der Valk, na het aanbieden van de regeling is er verder geen reactie
gekomen van Peter en Sylvia. Ook het bedrag dat in de aangifte is genoemd
heeft geen reactie bij Peter en Sylvia ontlokt.

Tot spoedig!
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waardoor er een flinke bergruimte is gekomen. Gelukkig is de warm/koud
water voorziening wel gebleven. Ook is de bestuurskamer opgeruimd.
Er is een stuk steiger naar de Bever vervangen door recyclede planken. Het
ziet er goed uit. Ook zijn er verder in de haven diverse kapotte planken
vervangen. Van het najaar wordt hiermee verder gegaan.
Ook is de kelder opgeruimd en is het vochtprobleem aangepakt.
Er is een vergadering geweest met de Provincie over de beweegbare brug
in het Rijn Schiekanaal richting Delft. Deze wordt vervangen door een vaste.
Geconstateerd is dat de Bever te hoog is voor deze brug en er dus bij een
volgende hellingbeurt een probleem ontstaat. Er komt een plan van aanpak
om de Bever minder hoog te maken zo dat de brug geen probleem meer
oplevert.
Er wordt een oproep gedaan aan de leden om de HAWACO te komen
versterken. Ook wordt er nog gezocht naar zomerhavenmeesters voor het
seizoen 2013. Gegadigden kunnen zich aanmelden bij Ton Polet of Ton
Harteveld. Ook als je wilt weten wat e.e.a. inhoudt kan je bij deze twee
Ton(nen) terecht.

In de afgelopen Algemene Ledenvergadering is er door stemmen een
algemeen besluit van royement genomen.
Na deze discussie is het royement definitief.
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 22 november 2012 en
van 20 december 2012, zoals deze ook gepubliceerd zijn in het Kompas van
februari 2013 worden blad voor blad doorgenomen en zonder verder
commentaar goedgekeurd.
Kennismaking nieuwe leden
Er worden een drietal nieuwe leden blij gemaakt met een sleutel van het hek
en voordeur van de Bever, een Vlietstreek vlaggetje en de reglementen.
De nieuwe leden zijn: Hr. J.P.C.M. Oomen, Hr. A. Stoker en Hr. H. Terlouw.
De voorzitter heet de nieuwe leden van harte welkom in onze vereniging.

Van de overkapping wordt het laatste ½ jaar minder gebruik gemaakt dan
werd verwacht. Voorstel van Piet is om de gebruiksbijdrage te wijzigen.
Cees Stegers stelt voor om de eerste week gratis te maken en daarna €
5,00 per dag. Met als kanttekening dat er niet langer dan twee weken achter
elkaar gebruik gemaakt mag worden door dezelfde boot (eigenaar).
Er wordt gestemd en het voorstel wordt met meerderheid door de ALV
aangenomen.
Jaap van der Kolk stopt met zijn werkzaamheden voor de HAWECO. Jaap
wordt bedankt voor de jarenlange inzet en krijgt een mooie bos bloemen en
(zo te zien) een heerlijke fles wijn.
Opmerking van Gerard X is nog dat als er boven warm water gepakt, wordt
deze niet zo heet meer is als vroeger voordat de douche er was. Het pakken
van warm water heeft geen invloed op de watertoevoer van de douche.
Beide kunnen tegelijk van warm water worden voorzien.

Verslag van de commissies
HAWECO / Piet Zwart
De commissie is de afgelopen tijd hard bezig geweest om, samen met een
aantal leden, op de bovenverdieping een douchegelegenheid te maken voor
passanten. Verder is op de bovenverdieping het keukentje verdwenen,
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De voordeur van de Bever is voorzien van een codeslot. De deur is en blijft
ook nog toegankelijk met de sleutel. Wel komen er de komende tijd nieuwe
sloten, omdat er teveel sleutels in omloop zijn waarvan men niet weet wie ze
in bezit hebben.
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Kantine Commissie / Iris van Vianen
In samenwerking met Ton Valk en Henk Kort (Evenementen Commissie)
zijn er afgelopen periode diverse evenementen georganiseerd. Er was een
prettige samenwerking en ook de vele vrijwilligers voor de bardiensten en de
schoonmaakploeg worden bij dezen bedankt voor hun inzet.
Evenementen Commissie / Henk Kort
Henk bedankt Arie van de Hees (vice voorzitter) voor de samenwerking. De
nauwe samenwerking met de kantine commissie wordt als zeer positief
ervaren.
Henk haalt de evenementen (mossel/vis avond, bingodansant,
kaartavonden en natuurlijk de Scheveningse dag) aan van de afgelopen
periode. Waarbij vooral de onderlinge gezelligheid het doel is. Ook bedankt
Henk de vele vrijwilligers voor hun inzet om het gezamenlijk zo gezellig
mogelijk te maken.
Een quote van Henk ‘een evenement is feest en feest is plezier met
mensen’.
In september is er een vergadering voor de activiteiten van het seizoen
2013 – 2014. Ideeën zijn van harte welkom, melden graag bij Henk of Arie.
Henk wenst iedereen een goed vaarseizoen.

Gerard vraagt of er nog kosten aan verbonden zijn voor de leden, antwoord
is nee.
Wouter geeft aan dat als er leden zijn die het niet willen, het ook niet hoeft.
Het is een extra, geen verplichting.
Sidney vraagt hoe het staat met de samenvoeging van de functies
penningmeester en ledenadministratie. Of dit vanwege de eventuele
aanschaf van het pakket gaat gebeuren. Cees antwoord dat dat nu nog het
geval is, maar in de toekomst wellicht een optie zou kunnen zijn.
Mocht de ledenvergadering met de aanschaf van het pakket instemmen dan
zal er per 1-1-2014 en start worden gemaakt met het gebruik van het
software pakket.
Er komt een stemming t.b.v. de aanschaf van het pakket: niemand is tegen.
Het pakket zal dus na aanpassing van de begroting worden aangeschaft.
Jaarverslag van de secretaris
Bij verstek van de secretaris wordt dit verslag door de voorzitter per
bladzijde genoemd uit het Kompas. Er zijn geen vragen vanuit de
ledenvergadering.
PAUZE

Automatiserings Commissie / Wouter Polet
Wouter melde dat er Wifi is geïnstalleerd in de haven en dat deze
toegankelijk is d.m.v. een wachtwoord. Voor passanten is deze gratis (voor
Vlietstreek leden natuurlijk ook). Het wachtwoord is: Gastvlietstreek.
Mochten er zich problemen voordoen dan kunnen die bij Wouter gemeld
worden. Ook zegt Wouter toe om een stukje hierover in de Kompas te
zetten.
Ledenadministratie / Kees Vos
Er is i.s.m. de automatiseringscommissie een pakket gekozen om een
goede ledenadministratie te kunnen voeren. Het pakker heet E-Captain en
moet bijdragen aan kostenbesparing en gebruiksgemak voor de
havenmeesters. Een ander voordeel is dat als het pakket volledig
geïnstalleerd is, de leden zelf hun NAW gegevens kunnen bijhouden. Ook
hoeven er geen facturen meer verzonden te worden, omdat er automatische
incasso’s kunnen worden verwerkt, behalve voor diegene die aangeven een
acceptgiro te willen blijven ontvangen. De kosten van het pakket zijn €
684,00 per jaar. Dat is ongeveer € 4,80 per lid, per jaar.

Financieel jaarverslag / Cees Vos
In het Kompas is abusievelijk een foutieve versie opgenomen aangezien
deze versie nog niet was afgestemd met de Kascontrolecommissie. Cees
voorziet de leden van de juiste versie van het verslag.
Cees geeft een verklaring ten aanzien van de gewijzigde bedragen;
Kantinecommissie kasverschil van € 11.424,95 opgenomen vanwege
opgetreden administratieve problemen. Daar tegenover is een reservering
van hetzelfde bedrag opgenomen ter compensatie als onverhoopt dit
verschil niet terugkomt uit de vordering op de vorige kantinecommissie.
Verder heeft de hellingbeurt van de bever wat meer dan gereserveerd
gekost, namelijk €3.500,- dat opgenomen is bij de onderhoudskosten van de
Bever.
Vanuit de zaal worden wat vragen gesteld door Sidney van Oosten en
Mieke van der Linde.

Mocht de vergadering hiermee instemmen dan moet de begroting worden
aangepast.
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Redactie / Sandra Mahieu
Sandra begint met het noemen van de winnaar, Martijn Franssen, van de
prijspuzzel uit het kompas. De winnaar is niet aanwezig, dus de prijs (een
mooie hanger voor aan een ketting) blijft nog even bij Sandra aan een
ketting om haar nek hangen en zal later aan Martijn worden uitgereikt. De
zomerpuzzel komt eraan met op verzoek een betere toelichting waar nodig.
Bestuursverkiezing / samenstelling
Roel Siliakus is aftredend en niet herkiesbaar. Na 40 jaar vindt Roel het
welletjes geweest. Het voorstel van de Voorzitter om Roel erelid te maken
wordt met gejuich en geklap ontvangen en door de ALV aangenomen. Roel
krijgt een gegraveerde pen als aandenken voor zijn vele werk als
bestuurslid. Roel blijft echter wel actief in de Haweco.
Karel Vermij is na 15 jaar bestuurslid aftredend en niet herkiesbaar. Karel
wordt voorgedragen als lid van verdienste wat met veel instemming door de
ALV wordt aangenomen.

Kascontrole Commissie / Aad Groen
Aad leest de verklaring voor van de kascontrolecommissie over de
jaarrekening en de resultatenrekening over 2012. Op 3 april 2013 is de
administratie van 2012 gecontroleerd door de kascontrolecommissie. De
commissie heeft de boeken in orde bevonden en stelt de leden voor om het
bestuur decharge te verlenen. De commissie heeft nog wel enkele
opmerkingen;
De Kascontrolecommissie adviseert om de gelden op de bankrekeningen te
verspreiden over meerdere banken en daarnaast te reserveren op doelen
zodat het niet direct als bezittingen kunnen worden aangemerkt.
Verder zou de commissie graag zien dat de inkomende gelden worden
geteld door tenminste twee personen. Plus dat het afgestort moet kunnen
worden in een kluis, ter bescherming van mensen. Dit lijkt een procedure die
ook bij andere watersportverenigingen gevoerd wordt. De aanschaf van een
kluis voor de kantinecommissie moet overwogen worden. De aanschaf van
een kassa die wat gemakkelijker te bedienen is wordt aangeraden. Met de
ledenvergadering wordt afgestemd dat kosten gemaakt kunnen worden voor
de kassa en een kluis omtrent € 1000,17

De functie van Roel zal niet worden opgevuld omdat het bestuur volgens de
statuten uit een ongelijk aantal mensen moet bestaan. Uiteraard zal de
Secretarisfunctie ingevuld moeten worden en zullen we op zoek moeten
gaan naar een opvolger van Karel Vermij.
Het bestuur vraagt dan ook naar kandidaten.
Piet Swart is aftredend en herkiesbaar. Piet wordt met instemming van de
ALV herkozen.
Rondvraag
Cees Koelman van Doornik vraagt of de mogelijkheid bestaat een extra
invaliden parkeerplaats aan te vragen omdat deze plaats geregeld bezet is.
Truus Klein vraagt of de verhuur van de Bever gepromoot kan worden in het
Kompas met de vermelding dat het alleen voor leden geldt.
Aad Groen vraagt of er bij de correspondentie tussen de Vlietstreek en
Peter en Sylvia een advocaat is ingeschakeld. De Voorzitter antwoordt dat
er door Peter en Sylvia een advocaat is ingeschakeld die met het bestuur
heeft gecommuniceerd. De vragen die zij stelde waren van een aard dat het
bestuur van mening was dat we het nog zonder advocaat af konden. Wel is
een jurist in de vereniging ingeschakeld om waar nodig juridische adviezen
te geven. Mocht het echter in een verder stadium noodzakelijk zijn om een
advocaat in te schakelen dan zal het bestuur dat zeker doen. Dat is in de
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voorlaatste ledenvergadering ook aangegeven als gevolg op het feit dat we
aangifte hebben gedaan.

TARIEVEN 2014

Aad Groen vraagt om meer zwemtrapjes op strategische plaatsen in de
haven vanwege het laatste “fiets em erin” incident.
Riet Persoon (Toussant) vraagt aandacht voor gelijkheid bij de vrijwilligers.
Het lijkt erop dat vrijwilligers die taken uitvoeren tijdens werkbeurten wel
consumptiebonnen krijgen en andere hardwerkende vrijwilligers
doordeweeks niet. De Voorzitter licht toe dat de bonnen dienen om het
aantal consumpties te beperken. Riet stelt voor alle consumpties te
schrappen tijdens werkbeurten. Na enige discussie wordt besloten het
voorstel van Riet mee te nemen naar een bestuursvergadering.
Havenmeester Ton Polet vraagt aan de leden om de geplaatste deurdranger
niet te blokkeren. Het is juist de bedoeling dat de deur automatisch dicht
gaat. Dus geen container voor de open deur plaatsen en zeker niet de stang
demonteren waardoor de dranger onklaar is. De dranger is voor onze eigen
veiligheid zodat er minder vreemden door de haven lopen. Bij volledig
openen gaat de deur langzaam genoeg dicht om met een karretje te kunnen
passeren en is blokkeren dus niet nodig.
Gerard vraagt of de ledenvergaderingen voor en na het vaarseizoen kunnen
plaatsvinden en niet zoals nu net aan het begin van het seizoen zodat
sommigen de vergadering moeten missen. De voorzitter geeft aan dat om
praktische redenen dat verzoek niet gemakkelijk gehonoreerd kan worden.
Wel zal er zo veel mogelijk rekening met dit verzoek worden gehouden.
Cees Steegers merkt op dat de werkbeurten ook best na 15 april kunnen
plaatsvinden maar dan wel in overleg met de begeleiders die er soms voor
moeten thuisblijven. Piet Swart zal hier rekening mee houden.
Om 21:50 sluit de voorzitter de vergadering.
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BALANS EN RESULTAAT 2012
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zondag 5 januari Nieuwjaarsreceptie in de Bever van 14.00-17.00 uur
VAN DE EVENEMENTENCOMMISSIE
zondag 26 januari Darten
€ 3,50 p.p
Gezellig een middagje darten. Uw gastvrouw is Tini Kamphuis. Vergeet niet
in te schrijven! Aanvang 14.00 uur

Van Ine Kranen

Oproep voor het organiseren van de;
HEMELVAARTTOCHT 28 MEI T/M 1 JUNI 2014
Wie wil meehelpen om deze Hemelvaarttocht te organiseren?
Vanuit de leden en dus ook vanuit de evenementencie, komen signalen dat
de Hemelvaarttocht gemist werd afgelopen jaar. Het is veel werk voor een
paar dagen, maar misschien heb je ervaring of heb je ideeën. Laat het
weten aan de evenementencie. We kunnen hulp/ervaring gebruiken.
Maar ook: als je mee wilt varen, laat het weten.
Schrijf je in, als er een lijst hangt!!!
Dan weten we voor hoeveel boten/personen we iets mogen organiseren en
kunnen we reserveringen maken bij havens en sluizen.
Voor vragen en opmerkingen:
Dick Silvius, Ine Kranen of Henk Kort.

zaterdag 8 februari Gourmetavond
?
Uw gastvrouw is Iris van Vianen. Informatie volgt zo spoedig mogelijk. In
januari zal er een inschrijflijst hangen in de Bever. Aanvang 18.00 uur?
Zaterdag 8 maart Bingo/Dansant
?
Uw gastvrouw is Sylvia Hoeksteijn. Aanvang 20.00 uur.
1 april Paasklaverjassen
5 april Scheveningse Dag
7 april Paasklaverjas
woensdag 28 mei t/m zondag 1 juni Hemelvaart tocht
Bij voldoende belangstelling wordt er weer een vaartocht georganiseerd.

Evenementenagenda 2013-2014
De evenementencie laat u weten dat de volgende evenementen op het
programma staan:
Wijzigingen voorbehouden; kijk in de Bever op het prikbord en schrijf in als
het gevraagd wordt!
Noteer deze data alvast in uw agenda!
Zaterdag 23 november Quizavond
€ 3,00 p.p.
Onze reeds bekende, gezellige Quizzavond met per ronde leuke prijsjes en
lekkere hapjes. Inschrijven kan per persoon, maar ook per team van 5
personen. Schrijf snel in, want vol=vol! Aanvang: 20.00 uur
Uw gastvrouw/spelleider is Ine Kranen en Willem Groeneveld.
Zondag 22 december Kerst klaverjassen
€3,50 p.p
Inschrijven op de bekende plek in de Bever. Aanvang: 20.00 uur
Zondag 29 december Oliebollen bakken / te koop
?
Inschrijven op de bekende plek in de Bever. Informatie volgt!
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NST EN VERLIESREKENING

VAN DE HAWECO
De meeste mensen hebben nu een nieuwe sleutel en de nieuwe code voor
toegang wordt bij het verschijnen van deze Kompas veranderd in

2918 #

(hekje is de toets rechtsonder)

We waren al door de voorraad sleutels heen, maar er zijn nieuwe bestelt,
zodat u eerdaags weer sleutels bij kan krijgen/kopen.
Zoals u misschien gemerkt heeft zijn de werkbeurten weer begonnen en is
er elke zaterdag een ploegje leden aan het werk in de haven.
Maar ondanks dat de coördinator werkbeurten via mail en lijsten in de Bever
en publicatiebord heeft kenbaar gemaakt, waren er dit weekend TWEE
leden zonder afmelding afwezig.
Dit is geen goede zaak, de vereniging rekent op U allen en er zal na seizoen
2013/2014 bekeken worden of er leden zijn die meerdere malen zonder
afmelding verstek hebben laten gaan en daarom gesanctioneerd moeten
worden. Dit kan betekenen dat deze leden 1 seizoen niet in de Haven
worden ingedeeld.
Dus kunt u om de een of andere reden niet opkomen, probeer dan te ruilen
met een ander. Telefoonnummers staan bij de namen op de lijst.
Lukt dat niet en heeft u toch een dringende reden (werk, ziekte) o.i.d. bel
dan de coördinator en verzoek om op een andere dag ingedeeld te worden.
De overkapping is tot nader orde buiten gebruik, er is een verbinding los
gevaren en moet eerst gerepareerd worden.
Op het moment dat we de toiletten gaan renoveren zal er wat overlast zijn.
We zullen alles in het werk stellen dat er ten alle tijden voldoende capaciteit
is buiten werktijden.
Excuses als door deze werkzaamheden enige overlast ontstaat.
Een verzoek van de Havenmeesters, wilt u er zelf voor zorgdragen dat uw
boot goed vastgebonden is met deugdelijke landvasten,
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en de boot na stormachtig weer zelf controleren of alles nog goed vast staat
en er ook geen afdekzeilen zijn losgeraakt!
De haweco is nog op zoek naar een tegelzetter en stukadoor voor de
verbouwing. Mocht u een van deze vakken verstaan en met uw vakkennis
willen helpen, meld u aan bij een HaWeCo lid.
Voorzitter Haweco
Piet Swart

DE WINTERPUZZEL
De redactie heeft voor de puzzelaars onder u
weer drie nieuwe puzzels geselecteerd. En
uiteraard looft de redactie weer een sieraad
voor de winnaar uit. Deze keer geslepen agaat
met een zilveren afwerking.
Inzenden voor 1 februari a.s. per email aan de
redactie. (zie pagina 1)

WINDKRACHT 10, ONS SHANTYKOOR

Beste leden en bijna leden van het shanty koor
Voor 2013 rest ons nog een paar avonden om te zingen met ons
Shanty koor Windkracht 10.
Zodra de nieuwe agenda aangeschaft is voor 2014 krijgen jullie daar
ook weer de datums van door.
Het verheugd mij dat er weer veel animo is om ons door de donkere
wintermaanden te zingen!
De zangavonden zijn altijd op maandagavond, om 20.00 uur op;

Als u twee puzzels oplost, dingt u twee keer
mee voor de prijs. Bij drie goede puzzels, drie
kansen op de prijs. Als meerdere deelnemers
een goede oplossing insturen wordt er geloot.
Voor de diagonale sudoku mailt u de cijfers in de vier hoeken naar de
redactie, volgorde met de klok mee.
Horizontaal, verticaal en diagonaal mogen de cijfers 1 t/m 9 maar een keer
voorkomen.

9

11 en 25 november en 9 december
Veel groeten van Corrie Valstar

BEDANKT VOOR DE BLOEMEN

Bij deze wil ik graag iedereen bedanken voor de vele bloemen,
het bezoek en de fruitmand die ik heb mogen ontvangen na de
operatie aan mijn knie.

3

3
7
2
5

Hartelijke groeten, Aad Groen

5
2
3
7 8
6
8 6
5
9
6 1
5
4
6
2
5
4
9
1
5
9

9
29

30

De oplossing van de kruiswoordpuzzel zijn de letters in de
donkere vakjes, van boven naar beneden. De oplossing kunt
u mailen naar de redactie.
Verticaal
1. kleur van navigatielicht
2. kookruimte
3. zo komt de brandstof in de cilinder
Horizontaal
4. woning aan boord
5. looppad langs de buitenkant
6. materiaal van de schroef
7. rompvorm
8. daar smeren we mee

1

4
2
5

3

6

7

8
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Voor de ‘letter sudoku’, mailt u de letters in de vier hoeken naar
de redactie, volgorde met de klok mee.

Gebruikte letters zijn;
B D E K L O R T V

K V
L
T
V

E

B O R T
O
K
K R
D

O
K

O
V
E R
L

V
E O R
B T

L

AANVARINGEN
Waardoor zijn er relatief meer aanvaringen op binnenwater dan op zee?
Zeer terecht wijst de voorzitter van onze vereniging erop dat er, hoewel er
veel minder beroepsvaart is dan voor de crisis, er kennelijk meer
aanvaringen plaats vinden. Maar deze waarneming vraagt natuurlijk wel om
een paar maatregelen. Het leek mij nuttig om de recreatieve binnenvaart
eens te vergelijken met de professionele vaart op zee, opdat we daar lering
uit kunnen trekken.
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Toen ik ruim 50 jaar geleden naar de Kweekschool voor de Zeevaart ging,
was er één vak waarvoor je nooit minder dan een voldoende mocht scoren
als je het diploma voor stuurmansleerling wilde halen. Dat was het vak
“Aanvaringen” of beter Reglement ter voorkoming van aanvaring op zee.
Toen ik 15 jaar later een onderzoek deed naar het gebruik van manoeuvreer
simulatoren, heb ik officieren van de koopvaardij zowel als van de Marine
geënquêteerd. Beide gaven duidelijk aan dat zij zowel het gedrag op de
brug, als het oefenen van de uitwijk manoeuvres conform de daarvoor
geldende regels de belangrijkste onderwerpen voor het gebruik van
simulatoren vonden.
Uit bovenstaande blijkt dat twee zaken van het grootste belang te zijn:
- Kennis van de reglementen.
- Het gedrag op de brug tijdens het wachtlopen.
Ik neem aan dat daarin weinig is veranderd.
Nou is het Reglement ter voorkoming van Aanvaringen op Zee (ZAR) vele
malen eenvoudiger dan het Binnen Aanvaringsreglement. Op zee is een
motorvaartuig gewoon een motorvaartuig, onafhankelijk van de grootte.
Zeilschepen hebben gewoon voorrang op motorschepen. Klinkt allemaal als
muziek in de oren, maar er zitten twee addertjes onder het gras:
- Er is een bepaling voor het toepassen van goed zeemanschap.
- Er is een bepaling dat, als een aanvaring door het schip dat moet
wijken niet kan worden voorkomen, het schip dat voorrang heeft
zodanig moet mee manoeuvreren als het beste ter voorkoming van
een aanvaring kan bijdragen.
Deze artikelen betekenen in de praktijk dat kleine schepen wijken voor zeer
grote schepen. Meestal gebeurt dat door dat even op de marifoon te
melden, dit om te voorkomen dat het grote schip niet begrijpt waar het kleine
schip mee bezig is.
Het gedrag op de brug verdient een nadere toelichting. Van de stuurman
van de wacht wordt natuurlijk verwacht dat hij gedurende zijn wacht
constant goede uitkijk houdt. Zeegaande vaartuigen hebben meestal ook
één of meerdere matrozen die als “uitkijk” dienen.
Maar het betekent veel meer dan uitkijken alleen. De stuurman van de
wacht moet, waar dat mogelijk is, steeds posities in de kaart zetten. Dat
doet hij door afwisselend de positie te peilen, een positie op de radar te
maken of tegenwoordig een GPS positie te nemen. Het verdient zelfs
aanbeveling om af en toe eens een ster of zon bestek te maken met een
tijdmeter en een sextant. Het gebruik van al deze methoden door elkaar
heeft het voordeel dat de stuurman vertrouwd blijft met de diverse
hulpmiddelen.
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Ook moet de stuurman elke wacht een keer controleren of het kompas wel
de juiste richting aangeeft. Dat doet hij door op het kompas een ster of de
zon te peilen en vervolgens de uitkomst te vergelijken met de berekende
peiling.
Een stuurman loopt steeds van stuurboord naar bakboord om te kijken of hij
een voorwerp op zee ziet. Intussen controleert hij dan de uitkijk. Steeds
vraagt hij zich af wat er voor onvoorspelbare dingen zouden kunnen
gebeuren.
Waarom schrijf ik dit nou allemaal zo uitgebreid op?
Ik wil daarmee aangeven dat, hoewel varen op zee veel minder gevaarlijk is
dan op het binnenwater, er van de stuurman een zeer professionele houding
en kennis wordt verwacht.
Ik ben van mening dat dit voor het varen op de binnenwater in nog veel
sterkere mate noodzakelijk is.
Bij mij aan boord staat de één achter het roer en de ander kijkt uit over de
andere zijde en doet de navigatie. Als die ander even zijn post verlaat dan
meldt hij dat en vraagt of hij even gemist kan worden. Ik heb de gewoonte
om steeds mijn klokjes te controleren en regelmatig achterom te kijken.
Is dat nou voldoende om te allen tijde een aanvaring te voorkomen? Nee! In
druk vaarwater moeten we vaak veel schepen tegelijk in de gaten houden.
Bij het oversteken van de Nieuwe Maas zal u wel eens zijn opgevallen hoe
moeilijk dat is.
Ook dat is op zee veel eenvoudiger. Elke zeeman kent het rijmpje:
“Green to green
And red to red.
Perfect safety
Go ahead”
Alle schepen aan bakboord die een rood boordlicht tonen, varen geen
ramkoers. Hetzelfde geldt voor alle schepen aan stuurboord die een groen
boordlicht tonen. Door dit toe te passen sluit je ongeveer de helft van de
scheepvaart uit, daar hoef je niet veel aandacht aan te besteden. Let wel, ik
zeg niet veel aandacht. Die schepen leveren geen probleem op zo lang ze
dezelfde koers blijven varen. “Goed zeemanschap“ vereist dat je ook deze
schepen af en toe even observeert.
Samenvattend:
• De zeelieden op de brug van een zeegaand schip zijn in alle opzichten
professionals.
• Het Binnenaanvarings Reglement is veel complexer dan het Zeeaanvaringsreglement.
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•
•
•
•

De zeevarenden hebben een zeer ruime ervaring.
Zeegaande schepen hebben meer bemanning waaronder een of
meerdere uitkijken.
De professionele zeeman ziet varen niet als een lolletje, maar als zijn
werk.
De zeeman beschikt altijd over werkende en bijgewerkte
navigatiemiddelen.

Een aantal van deze verschillen kunnen wij als recreatievaarders snel
minimaliseren:
• Het verdelen van taken en verantwoordelijkheden in de stuurhut kan
iedereen op zeer korte termijn invoeren.
• Nu het winter aan het worden is heeft iedereen tijd om een cursus
vaarbewijs te volgen.
• Controleer uw schip nog eens op technische gebreken aan de
voortstuwing, de stuurinrichting en de boordlichten.
• Loop de gasleiding nog eens na en kijk of de brandblusmiddelen in
goede staat zijn.
Willem Verhage

KONINKLIJKE FAMILIE OP HET WATER
Een familie die vaste gast is op het Friese water zijn de Oranjes. Met name
Koningin Beatrix en Kroonprins Willem-Alexander hebben een voorliefde
voor watersport. Een geliefd oord om te zeilen is voor hen Friesland. Vorige
zomer waren Willem-Alexander, Prinses Máxima en hun kinderen Amalia,
Alexia en Ariana nog in de provincie voor een heerlijke vaarvakantie. Ze
meerden af in de haven van Woudsend en dineerden ’s avonds in
restaurant ’t Ponkje. Gewoon onder de mensen, zoals ze dat graag willen.
Want je kunt de kroonprins bijvoorbeeld ook tegen het lijf lopen in de slagerij
van Langweer.
Willem-Alexander voelt zich zeer op zijn gemak in de Friese dreven.
‘Ik kan er heerlijk tot rust komen en de Friezen zijn prettig en niet
opdringerig in de omgang,’ heeft hij eens laten weten op een vraag wat hem
trekt naar deze provincie.
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Toen hij nog
vrijgezel was ging
hij al met een
zekere regelmaat
naar Friesland om
te zeilen op het
Koninklijk jacht De
Groene Draeck, wat
de Koningin van het
Nederlandse volk
kreeg als geschenk
ter gelegenheid van
haar 18e
verjaardag.

Langweerder Wielen voer. Maar ook het skûtsjesilen heeft ze meerdere
malen bezocht en aanschouwd vanaf het statenjacht Friso. Enkele jaren
geleden was ze te gast bij het jubileum van de het Stamboek van Ronde en
Platbodemjachten waarin ook De Groene Draeck is ingeschreven.

Kroonprinses Willem-Alexander en Prinses Máxima met hun
kinderen op De Groene Draeck in de haven van Woudsend, zomer
2009.

Vandaar het zeilnummer VA 18. Het is, hoe toepasselijk, een Lemmeraak
en dus een Fries zeilschip, hoewel het in 1957 is gebouwd op de werf van
De Vries-Lentsch in Amsterdam.
De Koninklijke familie koestert dit schip. Andere schepen zoals de Piet Hein
en de Big Elephant behoren bijvoorbeeld niet meer tot het eigendom van de
familie, maar met De Groene Draeck heeft de familie een bijzondere band.
Een Lemmeraak is een platbodem met karakter en heeft heel goede vaaren zeileigenschappen. Het schip heeft als thuishaven Muiden.
‘Aan boord stappen van dit schip maakt mijn geest vrij,’ aldus de kroonprins,
die ooit een hachelijk avontuur op het Wad beleefde toen hij bij het
aanmeren in de jachthaven van Vlieland door de harde wind de steiger
ramde. Bijzonder was ook een bezoek aan Sneek, in 1990, toen de prins en
zijn vrienden in de authentieke gelagkamer van Hotel Ozinga bij wijlen
‘Moeke Jikke’ een avond gezellig borrelden. Oud-schaatser Jan Ykema, de
winnaar van de zilveren medaille in Calgary (1988), werd uitgenodigd en hij
maakte die trip mee. De Groene Draeck lag afgemeerd bij de Waterpoort.
Willem-Alexander heeft de liefde voor het zeilen geërfd van zijn moeder.
Ook zij vertoeft graag in Friesland. Dat was al zo toen ze nog een jonge
bloem was. Dikwijls heeft ze zeilhoogtepunten opgeluisterd met haar
aanwezigheid. Bijvoorbeeld in 1958 bij het 100-jarig bestaan van de
Koninklijke Zeilvereniging Langweer toen De Groene Draeck op de
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Willem-Alexander laat zich
eveneens graag zien op
een watersportfestijn. Toen
Máxima als aanstaande
Prinses een
‘inburgeringstour’ door
Nederland maakte en een
bezoek bracht aan alle
provincies, proefde het
Koninklijk paar de sfeer op
de Sneekweek, Europa ’s
grootste zeilevenement.
Het Koninklijk paar begeeft zich graag informeel onder de
mensen.

Friesland is voor mij water, sfeer en ruimte,’ sprak de Kroonprins op het
Starteiland.
Albert van Keimpema
WE WILLEN HET NOG EVEN NIET WETEN
Maar de nachten met temperaturen onder nul komen er aan. Heeft u al
winterklaar gemaakt?
Als de boot in het water drijft deze winter, zijn dan de buitenboord-afsluiters
dicht en alle leidingen die water bevatten afgetapt?
Aan boiler en mengkranen gedacht en natuurlijk al die flessen drank die
kunnen bevriezen? Toilet, wierpot en watertank leeg? Waterpomp,
bilgepomp en koelwaterpomp leeg? Ook wel eens stil gestaan bij de sifon
onder de gootsteen, of hebt u die niet? Dan verdwijnt die oorbel die in de
gootsteen valt zo door het putje, jammer maar dan heb je geen lol van de
plons.
Als dat allemaal gebeurd is, dan kan de winter komen. Alleen af en toe de
accu’s een kwartiertje (eens in de twee maanden) onder lading, dat vinden ze
prettig, blijven ze zeker twee keer zo lang leven. Oh u hebt zonnecellen om
de accu’s bij te houden, dat is nog veel beter. Nou dan zien we elkaar weer
varen op de warmere dagen.
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MUTATIEFORMULIER
VERJAARDAGSKALENDER

Naam

Teneinde de administratieve verwerking correct te laten verlopen, dienen
alle mutaties met gegevens van een lid, aspirant-lid of donateur van WSV
“De Vlietstreek” schriftelijk opgegeven te worden.

GebDatum

Ahmadi, H. el

03 nov. 1950

IJspelder, J.

24 nov. 1939

Ter vereenvoudiging kunt u dit formulier gebruiken.

Koelman v Doornik-Homan, E.26 nov 1943

Ondergetekende (naam)

:

Adres

:

Postcode/Woonplaats

:

Kort, H.

18 nov 1946

Maaten. F. van der

07 nov 1961

Nijssen, A.

27 nov 1940

Persoon, N.J.

01 nov 1964

Polet, W.R.

19 nov 1974

Sman, W.F. van der

01 nov 1932

Naam

Terlouw, H.W.

10 nov 1980

Gils, M. van

02 dec. 1932

Nieuw adres

:

Tuit, C.

08 nov 1951

Kooiman, A.J.

23 dec. 1954

Postcode/Woonplaats

:

Ouwerkerk, R.V.

08 dec 1950

Persoon, J.W.

22 dec 1965

Telefoonnummer

:

GebDatum

Vermij, K.J.

31 dec 1946

Emailadres

:

Klein, H.J. de

26 jan. 1930

Zwager, P.

18 dec 1931

Rietbroek, F.A.G.

08 jan. 1942

Opzegging lidmaatschap per

:

Koelman v Doornik, C.

01 jan 1943

Naam

Geelen, W.G. van

22 jan 1947

Roozenburg Sr, L.J.

13 jan 1948

Valk, A.B. van der

26 jan 1951

Valk, W.F.v.d.

15 jan 1954

Roos, J.H.

23 jan 1954

Mill, P.B.A. van

29 jan 1957

Cassee, A

28 jan 1961

Mook, P.A.

27 jan 1962

Helm, L.J.M. v.d.

05 jan 1963

Kester, G.M.

06 jan 1966

Koelman v Doornik, A.C.

13 jan 1974
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Geeft hiermede de volgende veranderingen aan
WSV “De Vlietstreek” op:

GebDatum

Wijziging lidmaatschap in donatie :
Opzegging dient te geschieden uiterlijk één maand voor het einde van het
verenigingsjaar, 31 december, aan;
Mieke Polet
Du Meelaan 500
2722 ZL Zoetermeer
E-mail: m.a.polet@casema.nl
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