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VAN DE VOORZITTER

VAN DE REDACTIE
De nieuwjaarsreceptie is weer achter de rug. De nieuwe Kantinecommissie
heeft op een geweldige manier laten zien dat ze het kunnen.
Ook de nieuwe Evenementencommissie is zich aan het warmlopen, de
nieuwe voorzitter stelt zich voor in dit Kompas.
Hebt u ook altijd al een cursus Vaarbewijs 1 willen volgen, maar is het er
nog niet van gekomen, lees snel op bladzijde 18, misschien kunt u nog
aanschuiven.
Het weer is nog steeds niks, ja de ergste kou is even uit de lucht. Konden
we vorige week nog een haven zien die bedekt was met een laag sneeuw,
zie de foto op blad 1, nu is alles weer schoon maar nat.
Het is nog steeds geen vaarweer en wie weet hoe het eind van de week er
uit ziet, als deze Kompas bij u in de bus valt? Misschien wel de volgende
koudegolf en weer koorts in het hele land, jawel Elfstedenkoorts.
Een aantal goede oplossingen van de winterpuzzel, heeft na loting een
winnaar opgeleverd. Misschien bent u wel de gelukkige winnaar van de
zilveren hanger, of bent u vergeten uw oplossing in te zenden.
Deze sieraden, die redactie ter beschikking stelt, zijn niet te koop en zijn
speciaal voor de Watersportvereniging De Vlietstreek vervaardigd.
De Haweco is ook deze winter weer druk bezig om onze haven te
verbeteren waar nodig. Binnenkort wordt een deel van het steigerdek bij de
Bever vervangen door kunststof planken. Dat zijn dure reparaties, maar
doordat we dat in eigen beheer uitvoeren blijven de kosten betaalbaar. Ook
in de Bever wordt getimmerd. De opbouw van een douche met kleedruimte
vordert gestaag. Tegelijk wordt een aansluiting voor een wasmachine en
wasdroger gerealiseerd.
Hiermee wordt onze haven aantrekkelijk voor passanten, die een paar
dagen Den Haag willen aandoen. Nu maken de zomerhavenmeesters het
geregeld mee dat men de haven weer verlaat en doorvaart naar Delft of
Leiden, waar deze voorzieningen wel aanwezig zijn.
Met deze uitgave van Kompas hoopt de redactie u weer op de hoogte te
brengen van het wel en wee van onze vereniging.

2012 De Vlietstreek 2013
Beste Leden,
Het jaar 2012 ligt alweer ruim achter ons
als u dit leest. 2012 was voor ons toch weer
een bewogen jaar met leuke en minder
leuke zaken. Zo zijn ons een aantal trouwe
leden ontvallen. Unieke mensen met vaak
een grote bijdrage aan de vereniging en
een voorbeeld in die zin voor de huidige
leden. Verder is nog een ernstig financieel
probleem met de kantine boven water
gekomen wat toch wel een schaduw over ons verenigingsjaar heeft
geworpen en waar we ook nog lang niet klaar mee zijn.
Niettemin zijn er zoals ik al schreef, veel leuke dingen gebeurd. Er zijn vele
leuke en geslaagde evenementen door de commissies georganiseerd. Ieder
weekeinde in het winterseizoen de Bever toegankelijk geweest voor de
leden dankzij de trouwe barmedewerkers die zorgden voor een stukje
gezelligheid, wat te eten en te drinken.
Ook de Haweco heeft zich niet onbetuigd gelaten. Het onderhoud van de
Bever is in 2012 , onder meer met de succesvolle werkbeurten voor de
leden, aan de buitenzijde grotendeels uitgevoerd en nu is alweer gestart met
de renovatie van de bovenverdieping. Ook is begonnen, mede op verzoek
van onze actieve zomerhavenmeesters, met de aanleg van een douche om
een langer verblijf in de haven voor de passanten wat plezieriger te maken.
Afgelopen jaar zijn er ook weer een heel aantal mensen lid geworden. Op
zichzelf een bijzondere gebeurtenis omdat de Vlietstreek lange tijd maar een
beperkt aantal leden per jaar kon accepteren. Jammer genoeg zien we de
meeste nieuwe leden nog niet op evenementen, in de kantine in het
weekeinde of in verenigingsfuncties. Dat is erg jammer omdat veel nieuwe
leden een wezenlijke bijdrage zouden kunnen geven aan de saamhorigheid
die we als vereniging hebben en vooral, willen houden. Anders kunnen we
natuurlijk net zo goed een commerciële jachthaven beginnen nietwaar?
Alleen met de inspanningen van onze leden zijn we in staat om in het hart
van Den Haag een goede, veilige, gezellige en betaalbare jachthaven in
stand te houden.
Als laatste wil ik toch even de inspanningen van de bestuursleden noemen.
Zelden ontvangen ze enige waardering voor hun inspanningen die ook niet
altijd even zichtbaar zijn voor onze leden. Daarom wil ik graag Mieke Polet,

Frank Arons
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Karel Vermij, Roel Siliakus, Cees de Vos en Piet Swart persoonlijk
bedanken voor de samenwerking afgelopen jaar en hetgeen we hebben
bereikt.
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KORTVERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 1

In 2013 gaan we weer vol gas verder. De evenementencommissie is op zoek
naar een opvolger voor Aad Groen die na lange tijd zijn taak als voorzitter
heeft neergelegd. De evenementen worden in samenwerking met de kantine
commissie georganiseerd en zijn belangrijk voor de sfeer en het plezier in het
havengebeuren dus mensen, de schouders er onder!

Van Karel Vermij, secretaris

We zullen een deel van het steiger vervangen door kunststof delen. Het
noodzakelijke onderhoud pakken we nu anders aan. Enerzijds omdat het
hergebruik van kunststoffen natuurlijk milieuvriendelijk is, maar in de toekomst
zal het kostenplaatje steeds ongunstiger voor hout uitpakken. Naargelang de
ervaringen met het proefdeel zullen we deze wijze van onderhoud voortzetten.

Opening, begroeting en mededelingen
Na de begroeting worden de bestuursleden voorgesteld, een tiental
berichten van verhindering voorgelezen en een ogenblik stilte in acht
genomen voor enkele leden die in de afgelopen periode zijn overleden.
Bij de mededelingen krijgen aandacht de ”Stichting Regio Watersport Den
Haag en de enquête van de Gemeente Den Haag. Uit de conclusie blijkt
dat De Vlietstreek aangemerkt kan worden als een “vitale” vereniging met
toekomst perspectief. Kritiek, volgens de gemeente, is er op de geringe
maatschappelijke uitstraling en betrokkenheid van de vereniging.

Ten aanzien van de ledenadministratie zijn we er nog niet in geslaagd andere
software te activeren. We blijken toch wel veel specifieke wensen te hebben.
In combinatie met het gebrek aan mensen die zich wat meer gericht met de
automatisering van de vereniging bezig houden en de drukke taken komen we
onvoldoende toe aan deze stap. We zoeken dan ook nog enthousiastelingen
die deel willen uitmaken van onze automatisering- of IT commissie om ons
verder te helpen met dit pakket, de WIFI voor de haven, de website en het
beheer van deze middelen.
Ook extern moet de Vlietstreek zich profileren. Er is afspraak met de PVDA
fractie die graag eens bij ons willen rondkijken. Uiteraard gebruiken we de
gelegenheid om de Vlietstreek onder het voetlicht te brengen. Dat doen we
natuurlijk ook op andere vlakken. De samenwerking met de omringende
watersportverenigingen halen we aan om het hoofd te kunnen bieden aan de
veranderingen om ons heen zoals bijvoorbeeld de bouw van een jachthaven
in Rijswijk.
En dan, varen! Het winterseizoen begint alweer ten einde te lopen en we
kijken alweer uit naar de lente. Het schuurpapier en verfkwast liggen al klaar
om de boot er weer netjes uit te laten zien. Reisplannen worden gemaakt en
verbouwingen aan boten afgerond. Waar gaan we dit jaar eens naar toe?
Sommige leden maken verre reizen met de boot tot aan zuid Frankrijk toe.
Anderen gaan lekker twee weekjes naar de Kager plassen en zijn daar ook
gelukkig mee. Dat maakt het zo mooi zo’n vereniging, iedereen is verschillend
maar toch ook weer niet.
Groet
Aad Harteveld
voorzitter
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Algemene Ledenvergadering van 22 november 2012
Op de presentielijst staan 62 handtekeningen

Vaststellen agenda
In de agenda vindt een kleine verschuiving plaats.
Correspondentie
Naast de gebruikelijke activiteiten richting de leden zijn enkele zaken al bij
de Mededelingen al gemeld.
Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 april 2012
Het verslag van deze vergadering wordt zonder commentaar vastgesteld.
Verslag commissies:
Haven- en Werfcommissie
Een groot aantal activiteiten die hebben plaatsgevonden worden
opgesomd. Veel energie is gestoken in het maken van een plan voor het
verbeteren van de gebruiksmogelijkheden van de bovenverdieping van de
Bever. Dit alles is alleen mogelijk geweest dankzij de inzet van de vele
vrijwilligers en de HaWeCo. De verbeterde muziek- en geluidsinstallatie is
geschonken met een positief effect wat de verstaanbaarheid betreft.
Vanuit de vergadering wordt aandacht gevraagd voor het risico van asbest
en de stabiliteit van de tegelvloer, de ongunstige toegankelijkheid van de
Bever via de trap voor ouderen en de “vrouwvriendelijkheid” van de
voorzieningen in de Bever. Een sanitair blok in een container buiten, op de
steiger, zo wordt voorgesteld, zou de voorkeur moeten hebben. Op dit
8

moment technische en financieel gecompliceerder en vele malen duurder.
In de toekomst wellicht met steun van Den Haag een voorziening op de
steiger.
Evenementencommissie
Aandacht krijgt een opsomming van evenementen die voor 2013 ingepland
staan. Vervolgens meldt de voorzitter van de Evenementen commissie dat
hij einde van het jaar (2012) zijn functie neerlegt. Hij bedankt allen die
hebben bijgedragen en deelgenomen. De hoop wordt uitgesproken dat uit
de commissie zelf, of vanuit de vereniging, iemand zich meldt om de taak
voort te zetten. Vervolgens wordt de vertrekkende voorzitter, en
echtgenote, met bloemen en applaus bedankt.
Redactie Kompas
Aan de winnaar van de Zomerpuzzel wordt een uniek sierraad overhandigd,
Een nieuwe prijs wordt beschikbaar gesteld voor de winnaar van de
komende Winterpuzzel. Het clubblad vormt het bindmiddel tussen het
bestuur, de leden en de adverteerders.
Nieuwe leden
Een aantal nieuwe leden worden geïntroduceerd en ontvangen de
gebruikelijke attributen.
Kantine Commissie
Voorzitter (vz) herinnert er aan dat al eerder is gemeld dat een post over
2011 nader verklaart moest worden en dat onlangs is bevestigd dat van
een kas tekort sprake is. Vervolgens wordt namens de Kas
Controlecommissie (KasCo) uitleg gegeven. Een beeld wordt geschetst
waar de diverse controle activiteiten uit bestaan en wat in de achterliggende
periode is onderzocht. Daarbij is gebleken dat het saldo van de kas van de
kantine niet in overeenstemming was zoals deze op papier moest zijn.
Vervolgens zijn schriftelijk vragen gesteld aan de verantwoordelijken van de
kantine over de aangetroffen verschillen. Hierna zijn betrokkenen
uitgenodigd voor een gesprek. In dat gesprek is door de betrokkenen een
verklaring gegeven voor de aangetroffen verschillen.
Vervolgens hebben de KasCo en de Commissie van Goede Diensten
(CovGD) in een bijeenkomst met het bestuur aangedrongen op het doen
van aangifte bij de politie. Als advies aan het bestuur wordt voorgesteld de
regels rond het contant geld van de kantine en overige commissies aan te
scherpen door dieper en frequenter te controleren. Secretaris meldt dat een
aantal jaren geleden al de mogelijkheid is onderzocht van uitsluitend PINbetalingen. Toen was voor die overstap geen draagvlak en waren de kosten
relatief hoog.

Vervolgens wordt door de plaatsvervangend voorzitter van de Commissie
van Goed Diensten een brief voorgelezen. Daarin wordt gemeld dat deze
commissie niet wil meewerken aan een met betrokkenen af te spreken
terugbetalingsregeling, zoals door het bestuur was gevraagd. De
commissie is, na gesprekken met diverse betrokken en deskundigen binnen
en buiten de vereniging, tot dit advies aan het bestuur gekomen. De CovGD
is van mening dat het aan toezicht en controle door het bestuur heeft
ontbroken. Door wisselingen in penningmeesters is deze kwestie ontstaan
en het bestuur moet zich dit aantrekken.
De secretaris leest desgevraagd de brief voor van betrokkenen gericht aan
het bestuur. Belicht worden de impact van de gebeurtenissen op hen
persoonlijk, op hun inzet en inspanningen van de afgelopen jaren, het
ontbreken van respons van de leden op verzoeken voor versterking en
assistentie. Pas toen sluiting van de kantine dreigde kwam versterking. We
hebben de situatie persoonlijk onderschat en door een ongelukkige
samenloop rond een geldkistje is het geld verdwenen. Veel was bespaard
gebleven als de KasCo eerder zijn bevindingen had gemeld. Het laatste
gesprek met de KasCo hebben we als eenzijdig ervaren omdat we geen
gelegenheid kregen ons uit te spreken. De fouten zijn niet met opzet
gemaakt en evenmin om de vereniging te benadelen. We bieden ons
excuus aan en zullen de consequenties in overweging nemen.
Vz merkt op dat betrokkenen in een mondeling gesprek explicieter waren
over het terugbetalen van de schade. Vervolgens worden de 3 opties
genoemd die het bestuur heeft. Voor het bestuur heeft de prioriteit gelegen
bij het terugkrijgen van het vermiste geld via een betalingsovereenkomst.
Met als stok achter de deur het doen van aangifte. De kans op het
terugkrijgen van het geld na aangifte bij de politie, via de rechter, wordt als
klein beschouwd. De thans voorliggende adviezen zijn duidelijk voor het
doen van aangifte.
Voorzitter meldt dat het bestuur een externe accountant, als onafhankelijke
partij, de bevindingen laten onderzoeken.
Desgevraagd geeft de secretaris weer hoe binnen het bestuur is gezocht,
gewikt en gewogen om op een redelijke en billijke wijze tot een oplossing te
komen. Een oplossing die gezien het advies van de KasCo en de wat
merkwaardige brief van de CovGD is geblokkeerd. Persoonlijk geeft de
secretaris aan heel veel moeite met de gang van zaken.
Tot slot geeft de vz aan hoe thans de organisatie van de kantine is
geregeld.
De overige agendapunten de Begroting 2013 en het Beleidsplan worden
verschoven naar de volgende vergadering.
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Rondvraag
Een vraag wordt gesteld naar de toegankelijkheid van introducés binnen de
vereniging, over de beschikbaarheid van een telefoonlijst, het betalen voor
het liggen onder de overkapping en versterking van het aantal
barmedewerk(st)ers.

verhoging zijn meegenomen. Penningmeester vraagt de instemming het vrij
te besteden deel te verdelen over de verschillende voorzieningen. Na enige
discussie over de gevolgen van deze stap wordt ingestemd met de
voorliggende begroting.

Sluiting.
Met dank aan allen wordt de vergadering gesloten.

KORTVERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2
Van Karel Vermij, secretaris

Algemene Ledenvergadering 2e deel, 20 december 2012
Opening
Na de opening en de begroeting wordt gememoreerd dat deze vergadering
het vervolg is van die van 22 november, toen door tijdgebrek aan het
laatste deel van de agenda niet is toegekomen.
Mededelingen
Behoudens een aantal afmeldingen zijn er geen mededelingen.
De agenda wordt aangepast.
AED-apparatuur en EHBO
In vervolg op signalen van enkele leden heeft het bestuur onderzoek
gedaan naar de mogelijkheden en beperkingen. De moderne apparatuur is
heel slim. De beperking zit in het feit dat reanimeren gedaan moet worden
door deskundige vrijwilligers. De omstandigheden zijn ongunstig. De
meeste leden zijn alleen op hun boot en de kans is gering om iemand in
een bedreigende situatie aan te treffen. De aanschaf wordt verder nog
afgewogen. Het bestuur zal deskundige leden inventariseren.
Watersportverbond.
Van het Watersportverbond is bericht gekomen dat de Ecotax zal worden
terugontvangen.

Beleidsvoornemens
Vz geeft een opsomming: het aangepaste organigram, de
zomerhavenmeesters, de geringe voortgang bij de automatisering, de
gerealiseerde functieomschrijvingen en het vergeefse zoeken naar het
Huishoudelijke reglement, het gebruik van de site, de boekhouding in een
nieuw administratief pakket, de ledenadministratie die onvoldoende
toekomstgericht is. Wat externe contacten betreft is er contact geweest met
de Regio Watersport en de Residentie. Door de instroom van nieuwe leden
is sprake van verjonging. Per 1 januari 2013 zal worden gestart met het
zogenaamde partnerlidmaatschap. Desgevraagd wordt benadrukt dat het
gaat om de partner van een lid die zelf met een boot in de haven ligt. Het
bestuur hecht er aan dat een ieder die als vrijwilliger in de vereniging actief
wil zijn, tenminste (partner)lid is. Na enige discussie stemt de vergadering
in met deze vorm van lidmaatschap.
Wat het Vastrecht betreft stelt het bestuur voor dit te beperken. Met deze
maatregel is meer doorstroming van Tijdelijkrecht naar Vastrecht mogelijk.
Het voorstel wordt met applaus begroet.
Desgevraagd wordt wederom bevestigd dat slapende schepen en slecht
onderhouden schepen aandacht krijgen van het bestuur. De
verbouwplannen zijn het resultaat van diverse gesprekken tijdens enkele
bijeenkomsten worden toegelicht. Uit de vergadering komen nog enkele
vragen en voorstellen ter verbetering. Desgevraagd wordt bevestigd dat
ook gekeken wordt naar de toekomst van de Bever over zeg tien tot vijftien
jaar. Daarover zijn thans nog geen uitspraken te doen.
Rondvraag
Uit de vergadering komt de wens, uit te kijken naar een betonnen bak, om
te bouwen tot een nieuw clubhuis, het inventariseren van EHBO-diploa’s,
de Kascontrolecommissie bij toerbeurt en in roulatie en de bemensing en
rol van de Commissie voor Goede Diensten zal worden bekeken.
Sluiting
Tot slot worden allen bedankt voor de inbreng en wordt de vergadering
gesloten.

Begroting 2013
De penningmeester geeft een korte toelichting, dat de begroting is
gebaseerd op reële cijfers van inkomsten en uitgaven, gecorrigeerd is naar
het verwachte inflatiecijfer en de wettelijke maatregelen als de BTW11
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DE KANTINECOMMISSIE
Wat een leuke vereniging hebben wij en lekker voordelig… Maar het is een
vereniging van leden voor leden. Dat betekent dat we mensen zoeken om
een handje mee te helpen.
Op zaterdag en zondag is het mogelijk om in de kantine een bakkie koffie,
wat fris of een biertje te drinken. Daarnaast is er vaak soep en allerlei
broodjes.
Om deze bar draaiende te houden zijn wij op zoek naar enthousiaste leden
die een paar keer per winterseizoen een hele of halve dag achter de bar
willen staan.
Naast de bardiensten zijn wij ook op zoek naar mensen die een paar keer
per jaar willen helpen met het schoonmaken van de Bever. Vele handen
maken licht werk. Op vier maandagavonden per winterseizoen van 19.30u
tot 21.00u.
Bij interesse aanmelden bij Iris van Vianen 06 83383322 of
iris.vianen@live.nl

Indeling kantine bezetting winterseizoen 2013 Januari t/m Mei
Openingstijden:

Zaterdag van 10.00 uur tot 17.30 uur

Zondag van 11.00 uur tot 17.30 uur

Barbediening :
Zaterdag 26-jan-13 Ap van de Brule
Zondag
27-jan-13 Krijn van der Plas

evenement
06-30083845
06-12531181

Zaterdag
Zondag

2-feb-13 Riet Persoon - Marleen Schouten 070-3942964 / 06-48429973
06-51828978 / 06-42020675
3-feb-13 Anneke Dijk - Corry v/d Laar

Zaterdag
Zondag

9-feb-13 Riet Persoon - Toussaint
10-feb-13 Diana Zaaier - Vera vd Valk

Zaterdag
Zondag

16-feb-13 Iris van Vianen
17-feb-13 Krijn van der Plas

06-83383322
06-12531181

Zaterdag
Zondag

23-feb-13 Ineke & Henk Kort
24-feb-13 Lesley & Ben van Zwol

06-46745255
06-52667527

Zaterdag
Zondag

06-52582277
2-mrt-13 Willem Groeneveld
3-mrt-13 Wie wil er hier bardienst draaien??

Zaterdag
Zondag

9-mrt-13 Riet Persoon - Marleen Schouten
10-mrt-13 Diana Zaaier - Mieke v/d Linde

Zaterdag
Zondag

16-mrt-13 Ap van de Brule - Aad van der Valk
17-mrt-13 Anneke Dijk - Corry v/d Laar

13

Darten

070-3970640
06-42763724 / 06-21624504

06-55575100
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NIEUWE VOORZITTER VAN DE EVENEMENTENCOMMISSIE
Van:Henk Kort

Beste leden van de WSV De Vietstreek,
Zaterdag 23-mrt-13 Iris van Vianen
Zondag

24-mrt-13 Vera & Ton van der Valk 06-621624504

Paas Klaverjassen

Zaterdag 30-mrt-13 Riet Persoon - Toussaint
Zondag 31-mrt-13 Gesloten ( 1e Paasdag )
Zaterdag
Zondag

6-apr-13 Riet Persoon - Marleen Schouten
7-apr-13 Vera & Ton van der Valk

Zaterdag 13-apr-13 Anneke Dijk & Cees de Vos
Zondag 14-apr-13 Aad van der Valk

Scheveningsedag

Zaterdag 20-apr-13 Ap van de Brule
Zondag 21-apr-13 Diana Zaaier - Mieke v/d Linde

Daarnaast vind ik het prettig te zien, dat de huidige leden, die in de
commissie zitten allemaal zeer gedreven en gemotiveerd zijn. Zij willen zich
allemaal blijven inzetten en doorgaan met het organiseren van
evenementen voor de vereniging.
Ik zal worden bijgestaan door de vicevoorzitter (Arie van Reest) en
secretaris (Ine Cramer).
Voor degene die mij nog niet kennen. Vanaf ons lidmaatschap staan mijn
vrouw en ik met regelmaat achter de bar om kantinedienst te vervullen.
Wellicht heeft u ons daar wel eens ontmoet. Mijn vrouw en ik zijn reeds 5
jaar lid en varen al 43 jaar. Vanaf 2010 ligt onze boot My Passion in de
winterperiode in de haven van WSV de Vlietstreek en zijn wij al jaren zeer
tevreden met deze haven.

Zaterdag 27-apr-13 Iris van Vianen
Zondag 28-apr-13 Krijn van der Plas

Zaterdag
Zondag

Op 30 januari jl. tijdens de vergadering van de Evenementencommissie is
mij verzocht om voorzitter te worden. In deze vergadering heb ik dit
voorzitterschap aanvaard. Ik hoop dat ik een waardevolle bijdrage kan
leveren aan deze commissie, mede omdat ik mijn opgedane ervaring,
vanuit functies die ik in mijn werkzame jaren hebt bekleed, hier goed in kan
meenemen.

Uiteraard is het leuk om evenementen te bezoeken en een leuke dag of
avond te hebben. Daarom wil ik u, als voorzitter, dan ook uitnodigen om
vooral regelmatig deel te nemen aan onze evenementen. Naast deelname
staan wij altijd open voor uw ideeën en zijn deze van harte welkom.

4-mei-13 Sylvia Hoekstein
5-mei-13

Woensdag 15-mei-13 Allemaal

Afsluitavond

Schoonmaak
Maandag 11-feb-13 Aad van der Valk - Anton Stoker- Marc van Vianen
Woensdag 6-mrt-13 Aad van der Valk - Anton Stoker- Marc van Vianen
Maandag 15-apr-13 Aad van der Valk - Anton Stoker- Marc van Vianen

Woensdag 2-okt-13 Nieuwe barindeling seizoen 2013 / 2014
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Samen met de leden van de commissie gaan wij de komende periode
gezellige en vooral ontspannende activiteiten organiseren. Tot ziens op een
van onze evenementen!
Met vriendelijke groet, Henk kort.
Voorzitter Evenementencommissie
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VOORLOPIGE AGENDA EVENEMENTEN
16 februari, deze avond was eerst op een andere datum gepland
Mossel en Visavond, organisatie gehele Evenemententeam
Vanaf ongeveer 17.30 uur. Entree 15 euro p.p.
Inschrijven via inschrijfformulier in de Bever voor 9 februari!!!!!
Vol is vol!
Betalen op de avond zelf aan Ine Kranen.
20 februari Knutselen voor de vrouw GAAT NIET DOOR!
2 maart Bingoavond en loterij
Vanaf 20 uur, 6,50 euro p.p. plus loterij
Betalen op de avond zelf aan Silvia Hoeksteijn of Ine Kranen.

CURSUS VAARBEWIJS 1
Wellicht weet u het al. Maar nu voor hen die het niet weten: het vaarbewijs
is verplicht voor schepen die sneller kunnen varen dan 20 km per uur en
voor schepen die langer zijn dan 15 meter.
Waterscooters, jetski's, rubber- of motorboten met een motortje van 4 of 5
pk kunnen al gauw 20 km per uur varen.
Maar ook al is het voor u niet verplicht, kennis van het varen in het
algemeen en de regels op het water, zeker als u tussen de beroepsvaart
vaart, is aanbevelingswaardig.
U heeft met VB1 kennis van het varen op kanalen, rivieren en kleine meren.
Voor grotere wateren, zoals IJsselmeer, Markermeer, IJmeer en de
Waddenzee is het Vaarbewijs II (VB2) noodzakelijk.

23 maart BBQ avond
Vanaf 17 uur, Kosten €10 euro p.p.
in buffetvorm zoals vorig jaar.
Inschrijven via inschrijfformulier in De Bever.
Contactpersoon: Tinie Kamphuis

Een handige opstap is het VB1 eerst en wat later VB2.
In vier avonden wil ik voor leden en donateurs, in navolging van de
succesvolle marifooncursus, de cursus VB1 verzorgen.

30 maart Paasontbijt GAAT NIET DOOR!

De cursus zal voor tenminste 6 en ten hoogste 12 deelnemers aanvangen.
U ontvangt een syllabus met de noodzakelijke lesstof en veel aandacht zal
ik besteden aan de examenstof.

13 april Scheveningse dag

Dick Silvius organiseert de dag, verdere informatie volgt nog

De kosten bedragen 40 Euro.

8|9 mei tot en met 13 mei, Hemelvaarttocht
Zie de oproep op blad 27 van dit Kompas

De data van de lesavonden in de Bever volgen nog en zijn van 20 uur tot
circa 22 uur.

Marifoon/Vaarcursus:
Karel Vermey gaat wat organiseren bij voldoende belangstelling
Zie elders in dit Kompas

Het is wel wenselijk tenminste drie avonden bij te wonen.

Vrijwilligers gezocht voor diverse evenementen, die de op en
afbouw, samen met ons team kunnen doen. Hoe meer handen, hoe
minder werk, hoe meer vreugd.
Op de dag zelf even helpen met opbouwen en de dag erna weer
opruimen.
Dat mag eenmalig, maar u kunt zich ook aansluiten bij de
evenementencommissie.

Voor het examen kunt u zich zelf inplannen bij de Vamex, via hun site.
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ALCOHOL EN DE VERENIGING
Van het watersportverbond ontvingen we het volgende

Per 1 januari is de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking
getreden. Dat heeft een aantal gevolgen voor watersportverenigingen met
een kantine in eigen beheer. NOC*NSF is -samen met een aantal grote
sportbonden waaronder het Watersportverbond- nauw betrokken geweest
bij het overleg over de wijzigingen.
De wijzigingen hebben betrekking op het voorkomen van oneerlijke
mededinging, de strafbaarheid van jeugd onder 16 jaar bij bezit van alcohol,
wijzigingen van leidinggevenden en tot slot de decentralisatie van het
toezicht.
Afspraken over oneerlijke mededinging t.a.v. reguliere horeca in een
gemeentelijke verordening
In de nieuwe DHW is opgenomen dat gemeenten in een gemeentelijke
verordening maatregelen moeten nemen om oneerlijke mededinging van
para commerciële instellingen zoals sportverenigingen t.a.v. reguliere
horeca te voorkomen.
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hier in samenspraak
met diverse brancheorganisaties, waaronder NOC*NSF een model voor
opgesteld. Belangrijk onderdeel van de model verordening is het artikel
over schenktijden. Dit artikel biedt voor de gemeente de ruimte om
maatwerk te bieden richting de diverse sportverenigingen en de tijdstippen
waarop deze competitie spelen. Bovendien staat in de toelichting vermeld
dat de huidige afspraken die gemeenten en sportverenigingen hebben over
schenktijden veelal recht doen aan de lokale situatie en dus gehandhaafd
kunnen blijven in de vergunning en in het model bestuursreglement.
Wij raden sportverenigingen bij discussies over schenktijden de gemeente
te wijzen op de model verordening van de VNG en de daarbij horende
toelichting.
Jeugd onder de 16 jaar strafbaar bij bezit van alcohol op de openbare weg
en in horecagelegenheden.
In de nieuwe DHW is niet alleen degene die alcohol verstrekt aan jeugd
onder de 16 jaar in overtreding. Jongeren onder de 16 jaar zijn nu zelf

U kunt zich, gaarne zo spoedig mogelijk, aanmelden via de e-mail.

Met vriendelijke groet,
Karel Vermij
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strafbaar wanneer zij in bezit zijn van alcohol op de openbare weg en in
horecagelegenheden, zoals sportkantines.
Voor barvrijwilligers vormt dit een extra argument richting jongeren om nee
te verkopen aan jongeren die nog geen 16 zijn en die alcohol proberen te
kopen.
NOC*NSF heeft dit, maar ook andere wijzigingen toegevoegd aan de online
instructie verantwoord alcohol
schenken. Ook heeft NOC*NSF
in
samenspraak met de VNG en het
Ministerie van VWS het model
bestuursreglement alcohol in
sportkantines vernieuwd.
Uit controle (cijfers 2011) van de
Nederlandse Voedsel en
Warenautoriteit is gebleken dat
bij
sportverenigingen die een actief
alcoholbeleid voeren en gebruik
maken van beschikbare
ondersteuningsinstrumenten,
zoals
IVA en model bestuursreglement
nauwelijks overtredingen worden
geconstateerd.
Wij raden sportverenigingen aan
en andere beschikbare
ondersteuningsinstrumenten zoveel mogelijk te gebruiken.

OPROEP!
Vrijwilligers gevraagd door diverse commissies
Haweco, timmerlieden, loodgieters, elektromonteurs, schilders en
tegelzetters, Piet Swart, haweco1.vlietstreek@gmail.com
Kantinecommissie, Iris van Vianen 06 83383322 of iris.vianen@live.nl
Evenementencommissie, Ine Kranen, inekranen@hotmail.com
Zomerhavenmeesters, Ton Harteveld, ton.harteveld@hotmail.com
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DRINGENDE OPROEP ZOMERHAVENMEESTERS
Allereerst willen wij nogmaals onze hartelijke dank uitspreken voor de
geweldige inspanning die de zomerhavenmeesters het afgelopen jaar
hebben geleverd. Deze inspanning hebben ons hard benodigde inkomsten
opgeleverd, maar ook de benodigde uitstraling naar het toerisme in Den
Haag en omstreken. Deze inkomsten zorgen er tevens voor dat de
stallinggelden voor leden zo laag mogelijk kunnen blijven.
Naar aanleiding van de evaluatie die in oktober plaatsvond met de
zomerhavenmeesters wordt de wens voor betere facilitaire voorzieningen in
de haven gerealiseerd.
Hieruit blijkt dat de taak van zomerhavenmeester een leuke , maar ook een
belangrijke tijdelijke functie is. Je hebt contact met mensen in de haven,
maar ook met passanten uit andere verenigingen en het is tevens een
goede reden om bij je boot langs te gaan. Al met al een leuke taak om je
hiervoor op te geven. Ook de nieuwere leden worden van harte uitgenodigd
om zich op te geven. Iets nuttigs doen voor je vereniging geeft altijd een fijn
gevoel!
De zomerhavenmeesters doen dienst van 29 april t/m 29 september 2013.
De dienstdoende week loopt van maandag t/m zondag, tussen 19:00 u en
20:00 u.
Een instructiedag wordt gepland met alle zomerhavenmeesters naar
aanleiding van (nieuwe) aanmeldingen. Aan het eind van het seizoen volgt
weer een evaluatie, waar nieuwe ideeën worden meegenomen voor
volgend jaar.
Indien u meer informatie wilt kunt u terecht bij de havenmeesters Ton
Harteveld en Ton Polet. Op hun email adres, of via de telefoon.
Telefoon Ton Harteveld: 06-50664560, email: ton.harteveld@hotmail.com
Telefoon Ton Polet: 06-27349932, email: m.a.polet@casema.nl
Direct opgeven kan via Ton Polet.
Ton en Ton
havenmeesters
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HET SHANTYKOOR ZINGT OP DE VOLGENDE AVONDEN

GEEFT UW MARIFOON WEL DE JUISTE ATIS-CODE?
Een bij de redactie bekend lid van onze vereniging, is door het Agentschap
Telecom, gecontroleerd op het gebruik van maritieme radiozendapparatuur.
Daarbij bleek dat een onjuiste Atis-code werd uitgezonden.
De controle is gedaan via de centrale in Hoek van Holland en en vond
plaats terwijl de centrale post Leidschendam opgeroepen werd voor een
brug opening. Ze zijn voor de controle dus niet aan boord geweest.

Van Corrie Valstar

28-01-2013
18-02-2013
11-03-2013
08-04-2013
22-04-2013
13-05-2013

Nachtegaal

10-06-2013

Indien de Atis-code niet overeenkomt met de gegevens die over u en uw
marifoon bekend zijn, kan u een bestuurlijke boete krijgen, die was in dit
geval € 250.
Op het moment dat u de marifoon aanzet en gebruikt, zendt deze
voortdurend de Atis-code uit. Via de naam van het schip, die u noemt bij
een oproep, wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of alle gegevens
kloppen.
Hoe kan het dat de Atis-code niet klopt?

de zang oefen tijden zijn van 20.00 uur tot 21.30 uur.

DARTEN
Van Tiny Kamphuis.

Op 20 januari was er weer een dartmiddag. Er werd Tac-Tic gespeeld met
koppels, het was weer een gezellige middag met spannende partijen.
Zestien man/vrouw hadden zich ingeschreven dus speelde we twee pools
van vier koppels, gelukkig waren we om elf uur begonnen en dus mooi op
tijd klaar.
Vanwege het slechte weer kon iedereen op tijd naar huis.
De finale was heel erg spannend je kon een speld horen vallen zo stil was
het publiek. De eerste prijs ging uiteindelijk naar Peter Klop en Joop
Kamphuis. De tweede naar Arie v.d. Reest en Tiny Kamphuis.
Volgend jaar doen we het weer en dan komt er een wissel beker, dus ga
maar vast oefenen want voor je het weet is het weer januari.

1.Als de marifoon niet op een officiële manier is geprogrammeerd,
bijvoorbeeld door een kennis loopt u de kans dat een leesfout van de
programmeur leidt tot een verkeerde code.
2.Gebruikt u een keer uw marifoon op een ander schip, Noem dan ook
niet de verkeerde scheepsnaam die bij de Atis-code hoort. U kunt dan
ook door de mand vallen.
3.Koopt u een marifoon tweedehands bijvoorbeeld via marktplaats. Laat
dan een nieuw registratiebewijs maken met de juiste gegevens.
Ga hiervoor naar www.agentschap-telecom.nl.
Als de overtreding eenmaal is geconstateerd heeft bezwaar maken geen
zin. U dient als houder van maritieme radiozendapparatuur op de hoogte te
zijn van de geldende wet- en regelgeving. U dient dan ook de wet na te
leven.
Niet op de hoogte zijn van de foutieve Atis-code is voor het Agentschap
Telecom geen reden om af te zien van de bestuurlijke boete.
Hoewel niet officieel de bedoeling, kan u bij een centrale bediening van een
sluis of brug vriendelijk verzoeken de code, die zij uitlezen, te noemen en
daarbij te controleren of die overeenkomt met uw registratiebewijs.

Groetjes Tiny.
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Conclusie ,
Probeer via een post die gegevens kan uitlezen te achterhalen of de juiste
gegevens worden uit gezonden.
Leen nooit de marifoon uit aan een ander schip,
Want bij het oproepen van een sluis of brug wordt meestal de
scheepsnaam genoemd. Komt die niet overeen met de gegevens dan is er
een kans dat het fout gaat met als gevolg een flinke boete.

OPROEP!
VOOR HET ORGANISEREN VAN DE HEMELVAARTTOCHT
8|9 mei tot en met 13 mei, zoeken wij nog inspirerende schippers, die
samen in een team de tocht willen uitzetten.
Natuurlijk wordt u bijgestaan (indien nodig) door het team Evenementencie
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DE WINTER PUZZEL 2012/2013

HPPJ
5773
+
MKM
424

Na de tegenvallende inzendingen bij de Zomerpuzzels 2012, heeft de
redactie met genoegen geconstateerd dat er
meerdere goede puzzelaars onder onze leden zijn te
vinden.
Het betreft in alle gevallen de oplossing van de
Sudoku, voor de Breinbreker waren ook deze keer
geen inzenders. We zullen ons dan ook beraden of we
bij de komende Zomerpuzzel weer een breinbreker
aanbieden.
De eeuwige roem is ook deze keer weer weggelegd
voor Gerard van Delft, maar ook voor Martijn
Franssen, Joop van der Valk en Mieke Polet, BRAVO.
Bij de loting kwam Martijn als winnaar van de zilveren
hanger uit de bus. Gefeliciteerd.

FCAP
6197

+

+

+

CPKC
1721
+
KDD
200

=

CAKC
1921

=

=

PMAM
7494
+
FKM
624
GCCG
8118

Eerst de oplossing van de
Breinbreker van de afgelopen
zomerpuzzel, voor diegene die
een poging hebben gewaagd
met de Breinbreker, maar
vergeten zijn de oplossing in
te zenden.
Het goede antwoord was dus
het getal 8118.

Dan de oplossing van de Sudoku. Van verschillende kanten hoorden we dat
het een zeer moeilijke opgave was.
Het bleek echter dat men niet goed gelezen had. Ook de diagonalen mogen
de cijfers van 1 tot en met 9 maar een keer bevatten. Door het grotere
aantal voorwaarden werd de opgave alleen maar makkelijker.

De oplossing was dus de vier cijfers in de hoeken,
2, 1,
8, 7,
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2 7 4
1 3 8
6 9 5

3 9 8
6 2 5
7 1 4

5 6 1
7 9 4
2 8 3

9 5 1
4 8 7
3 6 2

8 3 7
1 6 2
5 4 9

6 4 2
3 5 9
1 7 8

7 1 3
5 4 9
8 2 6

9 8 6
2 7 3
4 5 1

4 2 5
8 1 6
9 3 7
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Jaren geleden zag ik deze tekst in een kerk in Lorca (spanje) hangen,
omdat ik hem zo mooi
vond heb ik er een foto
van gemaakt ,hieronder
de vertaling.

HAVEN EN WERFCOMMISSIE
Verbouwing in de Bever
Zo als U misschien al gemerkt heeft, is de verbouwing in de Bever
begonnen. Allereerst wordt de douche met kleedruimte gebouwd en de
ruimte waar voorheen een keuken was, aangepakt. Da ar zal een werkkast
met uitstortgootsteen t.b.v. de schoonmaakploeg worden gemaakt.
Daarna is de bestuurskamer annex havenkantoor aan de beurt. Een nieuw
raamkozijn dat uitzicht geeft over de haven en opfrisbeurt voor de hele
ruimte.
De HaWeCo doet een beroep op leden die qua vakkennis een steentje
willen bijdragen en hun werrkbeurt er wat vrije tijd in plaats van een
werkbeurt voor willen geven aan de vereniging. We hebben behoefte aan
timmerlieden, loodgieters elektromonteurs , schilders en tegelzetters. U
kunt zich opgeven bij leden van de HaWeCo.
Ook zijn er kunststof planken besteld voor het vaste steiger naast de bever.
De bedoeling is, om de helft dit voorjaar te vervangen, en met de nog
goede houten planken reparaties te doen aan het overige deel van het
vaste steiger totdat het tijd wordt om die ook te gaan vervangen. Als de
kunststof planken goed bevallen, gaan we geleidelijk aan ook de drijvende
steigers met kunststof planken vervangen.

Er zal een dag komen wanneer kinderen moeite zullen hebben bepaalde
woorden te kunnen begrijpen,
Kinderen uit India zullen vragen,
Wat is honger?
Kinderen uit Alabama zullen vragen,
Wat is racisme?
Kinderen uit Hiroshima zullen vragen,
Wat is een atoombom?
En alle kinderen van alle scholen zullen vragen,
Wat is oorlog?
En dan ben jij degene die antwoord moet geven,
en jij zal zeggen, dat zijn namen van dingen die worden niet meer gebruikt,
zoals koetsen en slavernij, zulke woorden betekenen niets,
daarom zijn ze weggeschrapt uit het woordenboek.

Werkbeurten
Er blijkt bij velen nog velen vragen te zijn over de invulling van de
werkbeurten. Vandaar dat ik daar een stukje aan wil wijden.
De werkbeurten zijn niet vrijblijvend, maar mocht u op de dag dat u
ingeroosterd staan, echt niet kunnen of ziek bent dan kan u afzeggen bij
Joop of Tiny Kamphuis 0638371633 dan wordt U op een andere dag
ingedeeld. Maar het is niet de bedoeling dat er keer op keer wordt afgezegd
, zelf moet U ook actie ondernemen of een dag noemen dat u wel kan.
De werkzaamheden kunnen uit van alles bestaan dus raad ik aan
werkkleding mee te nemen, voor sommige klussen zoals steiger schoon
spuiten met hoge druk is er regenkleding aanwezig.
U wordt 2 maal in het jaar opgeroepen voor een werkbeurt. De werkbeurt
begint om 9 uur met een kort werkoverleg en een kop koffie en eindigt om
15 uur. De werkbegeleider deelt u dan in bij een van de werkzaamheden
die op dat moment actueel zijn. In de lunchpauze worden er door de

Groetjes Tiny Kamphuis.
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vereniging consumptie bonnen verstrekt voor koffie, een kop soep, een
belegt broodje en een drankje naar keuze. Meer consumpties moet u zelf
bekostigen.

ROOSTER WERKBEURTEN

Degene waarvan hun email bij de vereniging bekend is krijgen de oproep
per email en wordt er een rooster opgehangen in de kantine en het
publicatie bord, anders een telefonische oproep.

Naam

De kans bestaat dat u met uw vakkennis al een flink aandeel hebt gehad in
een of meerdere werkdagen, in dat geval wordt u vrij gemaakt van het
rooster.

Geelen.W.G.v
Busling. M
Kester.G.M
El Ahmadi.H
Bruin.R.de
Begeleider A. v/d
T.Persoon
Brule

In het volgende jaar willen we de roosters gaan publiceren in het kompas
en is een ieder zelf verantwoordelijk om bij verhindering te ruilen. Bij ziekte
is het wat anders.
Mochten er veranderingen in deze regels optreden dan zal ik deze
publiceren in het Kompas.

Datum

Geboortedatum

26-jan
22-1-1947
21-5-1971
6-1-1966
3-11-1950
10-6-1966

510
568
548

28-6-1956
6-1-1966
11-8-1979

325

15-1-1954

554
129

19-11-1974
4-5-1947

339

24-5-1944

303
512
370

17-8-1964
9-6-1971
23-1-1954

367

30-6-1955

2-feb

Tetteroo.D.P
Kester.G.M.
Roos.J.K.
Valstar.H
Valk.v.d,W
Begeleider
R. Siliakus

Piet Swart,
Haven en Werf Commissie

519
560
568
507
396

9-feb

Polet. W
v.Rijs J
Vennegoor M.
Kelder.P
Begeleider
J. v.d.Kolk
16-feb

Lans.vd A.J
Vredenburgh.R
Roos.J.H.
Hakkaart.
R
vd.Zwan S.J.
Begeleider ?
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Naam

Datum
23-feb

Jorissen.R
Oosten.v.S
Frankena.W
Vermeer.R
Begeleider A.Brule

Het gevolg van biodiesel
425
536
454
560

14-2-1942
28-5-1972
4-4-1950
7-9-1954

2-mrt
A.dijk.
Braaksma.R.
Maaten.F.v.d.
Heemert.R.v.
Begeleider F. Sens

297
558
541

4-2-1963
12-3-1975
15-4-1982

9-mrt
Ouwerkerk.R.V.
Tetteroo.R.
Vredenburg. R.
Vakenburg.C.
Begeleider T.Harteveld

HET LAATSTE REISVERLAG VAN DE SEAWOLF VAN 2010

Geboortedatum

473
510
512
557

13-3-1946
28-6-1956
jun-71
11-12-1966

Na een tocht van 3800 km zonder problemen
sloeg bij het oversteken van Woudrichem naar
Gorinchem het noodlot toe. Terwijl er net een
containerschip voorbij was gevaren en er dus
flinke golven waren sloeg onze motor af.
En we kregen hem niet meer aan de praat. Na een oproep via de marifoon
op kanaal 10 werden we langszij genomen door een vrachtschip die ons
naar de ingang van de afgedamde Maas bracht. Daar werden we
overgenomen door een politieboot, die ons naar de buitensteiger van
Woudrichem sleepte. Daar afgemeerd heeft Kees de aanvoerleiding van de
diesel doorgeblazen. Daarna liep de motor weer.
Omdat we bang waren dat tijdens het huiswaarts varen de motor weer af
zou slaan zijn we gesleept door de Corrie 11. Tijdens het slepen heeft Kees
de motor weer aangezet maar die sloeg na 10 min. alweer af.
De oorzaak van de verstopping zat in de dieseltank. Een dikke laag drab
onderin. En dat terwijl deze tanks pas 13 jaar in gebruik zijn. We hebben
alle vuile diesel naar de milieu straat gebracht en na het schoon maken van
de tanks er weer 500 liter witte diesel getankt. Bij het proefvaren liep de
motor weer als een zonnetje. We vermoeden dat het door de biodiesel komt
en dat er in de toekomst meerdere boten problemen krijgen. Slaat je motor
ineens af dan moet je echt gaan denken aan het reinigen van de dieseltank.

16-mrt
Westdorp.R.
Rijs.J.v.
Vermeer.R.
Begeleider T Polet
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De drab uit de tank
LET OP BIJ VERHINDERING TIJDIG AFMELDEN BIJ JOOP&TINY KAMPHUIS

Schone en vuile diesel

Groeten van Kees en Ria Steegers van de Seawolf.
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VERJAARDAGSKALENDER
MUTATIEFORMULIER

Naam
Westerduin, C.
Siliakus Sr, R.
Kolk, J.A. van der
Kamphuis, J.
Hagebeek, G.J.
Groeneveld, W.
Hemert, R.C.J. van
Langer, G.

GebDatum
23 feb. 1935
9 feb. 1938
15 feb.1940
22 feb.1940
14 feb.1942
8 feb. 1952
28 feb. 1959
9 feb. 1962

Busscher, W.D.
Schie-Wellhuner,I.E.M.v
Persoon, D.B.
Persoon, A.

4 feb. 1963
4 feb. 1970
18 feb. 1974
17 feb. 1977

Naam
Groen, A.J.
Oosten, B.L.F. van
Arons, F.G.A.J.
Keus, L.P.
Polet-Krijgh, M.A.
Silvius, D.
Triep, J.T.
Braaksma, R.
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Teneinde de administratieve verwerking correct te laten verlopen, dienen
alle mutaties met gegevens van een lid, aspirant-lid of donateur van WSV
“De Vlietstreek” schriftelijk opgegeven te worden.
Ter vereenvoudiging kunt u dit formulier gebruiken.
Ondergetekende (naam)

:

Adres

:

Postcode/Woonplaats

:

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

GebDatum
11 mrt. 1937
8 mrt. 1941
13 mrt. 1946
30 mrt. 1947
13 mrt. 1950
29 mrt. 1950
30 mrt. 1960
12 mrt. 1975

Nieuw adres

:

Postcode/Woonplaats

:

Telefoonnummer

:

Emailadres

:

Opzegging lidmaatschap per

:

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