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VAN DE REDACTIE
Na twee wat dunnere uitgaven is dit Kompas weer wat dikker. In dit
Kompas natuurlijk de agenda voor de ledenvergadering van donderdag
27 november en het verslag van de ledenvergadering van 24 april
2014. Een aantal stukken voor de ledenvergadering zullen nog per mail
of post naar u toegestuurd worden, zodat u helemaal ingelezen en
voorbereid naar de ledenvergadering kunt komen.
Ook aan de stukjes van de verschillende commissies is te merken dat
het vaarseizoen er ondertussen toch echt opzit. De Bever is weer open
en de werkbeurten starten weer. En natuurlijk zijn er weer verschillende
activiteiten van de Evenementencommissie, met als eerste natuurlijk de
mossel- en visavond op 22 november.
Voor onze dochter is het weer wachten op het voorjaar. Helpen met
klussen zit er voor haar nog niet in, maar sturen is voor haar wel
weggelegd. Zoals je op de foto hieronder kunt zien doet ze dat met veel
plezier. Nu maar hopen dat wij met het zelfde plezier aan het klussen
slaan deze winter! Dan liggen de boot en de haven er van het voorjaar
weer top bij.
Met vriendelijke
groet,
Henry Terlouw
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VAN DE VOORZITTER
Beste Vlietstrekers,
Het is een mooie zomer geweest tenzij je natuurlijk de pech had om in
de laatste weken van augustus vakantie te houden in Nederland. Al met
al een mooi vaarseizoen en dat mag ook wel eens een keer. Wellicht
dat de watersport daarmee ook weer een beetje opleeft. Behalve door
kolonies sloepen bij de eerste zonnestralen werd er naar mijn indruk
opnieuw minder gevaren. Voorheen kon je dan nog zeggen dat de
jachthavens vol lagen maar dat schijnt ook niet meer zo te zijn. De
bezetting van de jachthavens is op sommige plaatsen zo problematisch
dat faillissementen niet van de lucht zijn. Ook wij merken daar in de
praktijk wel wat van. In de laatste weken zijn onverwacht veel boten
verkocht en verdwenen met als mogelijk gevolg dat we mogelijk een
paar lege boxen overhouden. Over het algemeen hebben de
Havenmeesters nog wel schepen op een wachtlijst, dus dat komt vast
goed.
Inmiddels is het winterseizoen voor de Vlietstreek weer gestart. Ons
clubhuis de Bever is weer ieder weekeinde open, dus kom gezellig
langs om andere leden te ontmoeten en wat te drinken en/of te eten.
Aan de tafels in de Bever krijg je altijd uitgebreid en ongevraagd advies
over welk onderwerp dan ook, ongeacht of je gesprekspartner daarin
deskundig is of niet. Altijd leuk dus.
Op afzienbare termijn zullen ook de werkbeurten weer beginnen om het
noodzakelijke onderhoud aan te pakken. Daarnaast heeft de Haven- en
Werfcommissie nog diverse projecten. Zo moet een deel van de grote
steiger vervangen worden, het plafond en het dak van de Bever moeten
worden aangepakt en de herentoiletten moeten net zo mooi worden
gerenoveerd als de damestoiletten. Dan vergeet ik nog bijna het
aansluiten van de toiletunit op het steiger, die we, zoals u weet, hebben
verkregen via Arno van der Lans. Genoeg te doen dus.
Zo ook voor het bestuur. We zijn er in geslaagd een kandidaat te vinden
voor de vacante bestuursfunctie. Wouter Polet stelt zich 27 november
op de ledenvergadering verkiesbaar. Op voorhand wil ik Wouter
bedanken voor zijn bereidheid om tijd en energie in onze club te steken.
Helaas nemen we dan ook afscheid van Piet Swart als bestuurslid
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en voorzitter van de Haven- en Werfcommissie. Ik doe hierbij een
beroep op leden om er over na te denken zich kandidaat te stellen voor
deze voor ons zo belangrijke functie. De Haven- en Werfcommissie
heeft een enorme taak die ook in het bestuur goed vertegenwoordigd
moet zijn.
Op de ledenvergadering zullen we verslag doen van de gang van
zaken, de begroting voor 2015 en niet te vergeten zullen we een nieuw
Huishoudelijk regelement en Havenreglement aan u kunnen
voorstellen. Het concept ontvangt u per mail, tenzij u het document
alleen per post kan ontvangen. Dit om kosten en werk te besparen voor
onze secretaris. Het nieuwe reglement vervangt het Huishoudelijk
reglement uit 1970 en het Haven en Werfreglement uit 2009. De
statuten blijven onveranderd. Het is noodzakelijk om een nieuw
reglement te maken aangezien het huishoudelijk reglement ernstig was
verouderd en evenals het Haven en Werfreglement de statuten op
sommige punten tegensprak of daarvan afweek. De bestuursbesluiten
en besluiten uit de ledenvergaderingen van de afgelopen jaren zijn ook
verwerkt in deze nieuwe reglementen. Met het nieuwe Huishoudelijk
regelement en Havenreglement 2014 krijgen we weer een actueel en
helder document waar we weer lange tijd mee voort kunnen. Het
bestuur heeft tot taak tenminste iedere twee jaar het document te
actualiseren door het verwerken van alle genomen besluiten en
veranderingen in bijvoorbeeld wetgeving of omstandigheden waarin de
vereniging dan is.
Als laatste punt wil ik nog even het beleid aanstippen. Zoals u weet
werken we met een beleidsplan dat we in 2012 hebben afgestemd op
de ledenvergadering. Op de vergadering in mei hebben we een drietal
nieuwe beleidslijnen afgestemd die als voorlopige aanvulling dienen. De
vernieuwing van het beleidsplan zal deze winter plaatsvinden en aan u
gepresenteerd worden in het voorjaar.
Hopelijk zie ik u op de
ledenvergadering van
27 november.
Groet
Aad Harteveld
Voorzitter
8
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LEDENVERGADERING

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
OP 27 NOVEMBER 2014 IN DE BEVER
Aanvang 20:00 uur.
Voorgestelde agenda:
1.

Opening

2.

Mededelingen

3.

Vaststellen agenda

4.

Correspondentie

5.

Notulen Algemene ledenvergadering van april 2014

6.

Begroting 2015
a. Financiën 2014, actuele status
b. Prijslijst 2015
c. Begroting 2015

7.

Bespreking en voorstel Huishoudelijk en Haven reglement

Pauze
8.

Commissies activiteiten
 Haven- en werfcommissie
 Kantinecommissie
 Evenementencommissie
 Redactie Kompas
 Automatiseringscommissie

9.

Samenstelling bestuur
a. Twee vacatures in het bestuur
b. Afscheid Piet Swart
c. Verkiezing kandidaat bestuursfunctie

10.

Voorstellen nieuwe leden
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11.

Rondvraag

12.

Sluiting

Alle leden en donateurs zijn van harte uitgenodigd de vergadering bij te
wonen. Einde vergadering omstreeks 22 uur.
De secretaris
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VERSLAG LEDENVERGADERING 24 APRIL 2014
Aanwezig zijn 37 leden en aspirant-leden met eventuele familie.
15 leden hebben zich officieel afgemeld.
1 en 2: Notulen, opening en mededelingen
Qua post is er een brief van de gemeente Westland welke later in de
vergadering behandeld wordt. Na aanpassing van de naam van een lid
(Stefanie van Thuijl) wordt het verslag vastgesteld.
Voortvloeiende actiepunten:
1. We zijn als vereniging inmiddels lid van de VNM.
2. De aanvraag voor een aanvullende invalidenplaats is wegens het niet
overeenkomen met de KvK gegevens opnieuw ingeschoten. Op 30 mei
opnieuw geappelleerd , maar helaas nog geen bericht terug.
3. Bestuursmededelingen
- Voorzitter verzoekt een minuut stilte voor de ons ontvallen R.W. van
Duijne.
- Het probleem rond de hoogte van de Bever is aangekaart bij de
Provincie en dit resulteert in een vergoeding om naar eigen believen in
te zetten voor de Bever. Deze vergoeding is door asbestaspecten
beïnvloed en daarom best hoog. Dit komt terug bij punt 10.
- In vervolg op onze wens voor een toiletunit heeft Arno van der Lans
ons gewezen op een mogelijkheid via de gemeente Westland. Dit lijkt te
gaan lukken. Om de unit op ons terrein te plaatsen moeten we het
botenrek afbreken/laten verdwijnen.
- In verband met het kantinetekort uit 2012 heeft het bestuur opnieuw
contact gehad met de recherche en het Openbaar Ministerie dat er nog
steeds geen regeling getroffen is.
4. Commissies
4a. HaWeCo
Helaas is het herentoilet nog niet aangepakt, maar er zijn veel zaken
goed afgewerkt. Het damestoilet met hangende toiletten mag best een
succes genoemd worden wat mede door de fantastische inzet van Ab
Brule bereikt is.
Het bestuur zal dienaangaande een extraatje uitreiken voor de
genomen moeite. Met diverse extra mankracht is vanaf begin 2014
behoorlijk aangepakt:
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Het kozijn met raam in de bestuurskamer is gerealiseerd
Zowel bestuurskamer als de kantine zijn geschilderd
Er zijn diverse planken in de steigers vernieuwd
Door storm werd het zeil van de overkapping bijna vernield en
kreeg het aluminium frame het zwaar te verduren. Na herstel
van het frame is mede door inzet van ton Persoon met zijn
Westlander het geheel weer opgetuigd. Ook Ton krijgt hiervoor
een extraatje vanuit het bestuur.

Tot onze grote spijt heeft Frank Aronds de HaWeCo verlaten. Uiteraard
wordt Frank hartelijk dank gezegd wat Sandra (zijn dochter) door zal
geven. In de persoon van Wouter Polet lijkt een opvolger te zijn
gevonden.
Met de belofte dat er aan het eind van het seizoen opnieuw zal worden
aangepakt, sluit Piet het betoog. Aansluitend aan Iris haar verhaal reikt
Piet de nodige extraatjes uit.
4b. Kantinecommissie
Iris doet namens de commissie verslag en meldt dat er inmiddels een
aantal nieuwe vrijwilligers bereid is gevonden om de kantinecommissie
te ondersteunen.
Door inzet van deeltijdarbeid lukt het beter om de bardiensten te laten
vervullen. Verder wordt gevraagd om de vrijwilligers achter de bar te
respecteren, zodat zij met plezier deze taak kunnen blijven vervullen.
In ieder geval zijn de inkomsten beter als begroot wat reden tot blijheid
geeft. Eventuele suggesties over assortiment, aankleding en of andere
zaken zijn welkom.
Na het seizoen zal worden getracht om met behulp van andere
verlichting en nieuwe gordijnen de ruimte een sfeervoller aanzien te
geven. Waardering wordt verder uitgesproken voor het opknappen van
de kantineruimte en wordt in een adem Leen Keus bedankt voor het
regelmatig schoonmaken van de toiletten.
4c. Evenementencommissie
Henk wordt bijgestaan door Arie van Rees, bedankt hem en de andere
vrijwilligers daarvoor. Verder vermeldt Henk dat hij erg afhankelijk is
van de Kantinecommissie en dat dit goed gaat waarvoor hij ook erg
dankbaar is.
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Binnen de commissie ontbreekt een penningmeester, wat door Cees de
Vos als penningmeesster van het bestuur wordt opgevangen. Dit moet
echter een tijdelijke zaak zijn en Henk doet een oproep voor vervulling
van die functie.
Henk benoemt achtereenvolgens de activiteiten: mosselavond,
kwisavond, klaverjassen, darten, oliebollen bakken, gourmetavond,
bingo-dansant, shanty-koor, Scheveningsedag en paasklaverjassen.
Helaas kan de Hemelvaarttocht niet doorgaan wegens ziekte van de
organisator.
Corrie Valstar is gestopt met het Shantykoor. Volgend seizoen zal
getracht worden hiervoor opvolging te vinden en een doorstart te
maken.
Doel van de Evenementencommissie is de saamhorigheid binnen de
vereniging te bevorderen en Henk roept op deel te nemen aan de
evenementen.
4d. Redactie Kompas
Sandra geeft ook namens haar vader aan te zullen stoppen met de
redactie van het Kompas, waar diverse privéredenen voor zijn.
Er zijn een aantal hoogtepunten te melden als de jubileumuitgave en de
vele reisverhalen zoals van Cees en Ria Steegers. Niet te vergeten de
technische verhalen, de diverse verslagen van commissies,
bestuursleden en ook de recepten.
Verder worden er nog prijs uitgereikt aan Roel Siliakus voor de
zomerpuzzel. Gerard van Delft heeft als enige puzzelaar alle puzzels
correct ingevuld en ingestuurd. Piet Kelder heeft ook nog een prijs te
goed. Beiden zullen separaat benaderd worden.
Door de voorzitter wordt direct van de gelegenheid gebruik gemaakt om
Sandra, maar ook Frank hartelijk te bedanken voor hun inzet en reikt
daarvoor bloemen uit. Sandra zal dit overbrengen aan haar vader.
4e. Automatiseringscommissie
Wouter (met een andere pet op) verzorgt ook allerlei zaken rond
bereikbaarheid en techniek. Hij heeft ervoor gezorgd dat de WIFI
binnen in de Bever ook goed presteert. Verder heeft hij alle Kompassen
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gedigitaliseerd en bereikbaar gemaakt op de website. Bovendien staan
daar ook bekendmakingen en de nieuwsbrief van het VNM.
Er komen ook steeds meer bezoekers op de Website (30 a 40 per dag).
Verder is er een facebookpagina geopend. Wouter roept op tot
intensiever gebruik van alle faciliteiten.
5. Jaarverslag Secretaris
Het verslag is gepubliceerd in het Kompas en daar heeft de secretaris
qua inhoud niets aan toe te voegen. Hij wil wel een oproep plaatsen om
de vereniging (nog) meer te laten “leven”.
6. Financieel Verslag
Zowel op de balans als op de resultaatrekening zoals die in het Kompas
zijn gepubliceerd zijn opmerkingen te plaatsen. Cees licht ze toe.
In principe is het een heel erg technisch verhaal op boekhoudkundig
niveau, veroorzaakt door de overgang naar een modernere manier van
boekhouden en door wisselingen in het bestuur waardoor documenten
zijn zoekgeraakt.
Door gebruik van e-captain zal ook de presentatie beter gaan en minder
fouten toelaten. Het lijkt erop dat de diverse commissies verlies draaien.
Dit is slechts ten dele waar. Door het niet separaat vermelden van
aanschaf en onderhoud van diverse zaken worden deze als uitgaven
bestempeld, terwijl dat los staat van de feitelijke inzet van de
commissie. Dit zou gescheiden moeten worden genoteerd om een reëel
beeld te scheppen. Naar verwachting zal dit mede door gebruik van ecaptain zeker beter gaan.
Op verzoek van Anneke Loos zal een leesbare en tevens voor leken
begrijpbare versie van het financiële verhaal worden opgesteld door de
penningmeester. Zoals het nu wordt gepresenteerd verdient het zeker
niet de schoonheidsprijs, wat door Cees wordt beaamt.
Er wordt afgesproken dat het grote financiële verhaal niet meer op deze
manier gecommuniceerd zal worden. Het zal voor iedereen (die dit wil)
beschikbaar gesteld worden op de website en een leesbaar uittreksel in
het Kompas geplaatst.
7. Verslag Kascontrole commissie
Ook de KACO in de persoon van Aad van de Valk dringt aan op een
leesbaar stuk (rapport) voor de vergadering.
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De cijfers zoals de KACO die heeft gekregen en gecontroleerd, waren
juist. Op drie april j.l is de Kaco bijeen geweest en heeft geen
onjuistheden in de cijfers gevonden. Zij adviseert de ledenvergadering
het bestuur daarom decharge te verlenen en vraagt om dit staande de
vergadering te beantwoorden. De aanwezige leden van de
ledenvergadering gaat hiermee akkoord en verleent het bestuur
decharge. Met dit besluit gaan we de pauze in.
Na de pauze vermeldt de voorzitter nog het advies van de KaCo om
een kluis te plaatsen voor het deponeren van gelden zodat het beter
beveiligd wordt. Dit is inmiddels gebeurd.
Verder hebben zij de volgende aanbeveling: spreiding van belangen
over verschillende banken, zodat we geen risico lopen bij eventueel
faillissement van een van de financiële instellingen.
Het spreiden van de risico’s over meerdere financiële instellingen is ook
in gang gezet. De Kascontrolecommissie is door het bestuur gevraagd
om vaker te controleren zodat eventuele missers/problemen eerder in
beeld komen .
8. Bestuursverkiezing/samenstelling
Aad Harteveld wordt (onder applaus) als voorzitter aangehouden.
Mieke Polet treedt na 29 jaar af. Zij zal het bestuur voorlopig nog
ondersteunen. Uiteraard wordt zij in de bloemetjes gezet. Tevens de
belofte dat zij vanuit het bestuur nog een uitgebreid afscheidsmoment
gaat meemaken.
Cees de Vos als penningmeester is niet aftredend, samen met Ad van
Vliet als secretaris gaan zij dus door.
Volgens de statuten mag er geen bestuur van 4 personen bestaan. De
voorzitter roept op om een kandidaat uit de leden zich te melden.
Mocht dit op relatief korte termijn niet lukken dan zijn we verplicht om
een nieuwe ledenvergadering uit te schrijven om alsnog het
ontbrekende bestuurslid te vinden!
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9. Benoeming nieuwe commissieleden
In de persoon van Henry Terlouw is alvast een nieuw redactielid
gevonden. Dit wordt met applaus begroet. De voorzitter roept op om je
te melden als daar belangstelling voor is.
De Kascontrolecommissie moet volgens de reglementen jaarlijks een lid
uitwisselen. Voorzitter vraagt of de KaCo hiervoor een nieuw lid heeft
gevonden en wie aftreed. Om het mechanisme in werking te laten
treden heeft Arno van der Lans aangegeven uit de commissie te treden.
Verder heeft de commissie geen lid op het oog. Het bestuur heeft in de
persoon van Gregor Kester een vervanger gevonden en stelt deze aan
de vergadering voor. Dit wordt aanvaard door de vergadering. Aad van
der Valk geeft aan dat de persoon wel in de commissie moet passen.
De voorzitter heeft het volste vertrouwen dat dit met Gregor gaat
lukken. De voorzitter stelt voor om zo spoedig mogelijk een
kennismaking te organiseren.
10. Discussie omtrent de toekomst van de Bever
De Bever is te hoog voor de Hoornbrug in nieuwe vorm. De vereniging
heeft voor verlaging van de Bever een vergoeding gekregen , welke
door aanwezigheid van asbest een groter bedrag betreft. Het
onderhoud aan de Bever is naast de problemen best kostbaar.
De voorzitter HAWECO (Piet) geeft uiteenzetting hoe een en ander in
elkaar steekt waarna het bestuur met een voorstel komt over
vervanging van de Bever op termijn. Wegens de lengte van dit betoog
is dit in bijlage opgenomen (zie pagina 22 en 23).
Vanuit peilingen door de voorzitter is er geen enorme behoefte om de
Bever te behouden .
En omdat we nu eenmaal een clubhuis nodig hebben is het
noodzakelijk een vervangingsstrategie te bepalen
- We moeten de plafonds en wanden afdekken zodat eventueel
aanwezig asbest niet vrij kan komen. Dit geldt ook voor de
luchtkokers naar het dak. Als vervanging kunnen er dan
ventilatiepoorten met afzuiging in de zijwanden worden
gemaakt. We doen dit in eigen beheer en mogelijk zelfs in
avondwerkzaamheid van vrijwilligers.
- De renovatie waar we nu mee bezig zijn maken we ook af
(toiletten e.d.)
- In 2019 gaat de Bever voor de laatste maal naar de werf in
verband met de verzekering.
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In 2022 is voorzien dat we een nieuwe betonnen bak
aanschaffen waar we het nieuwe Clubhuis op in gaan richten.
(Tegen die tijd is het misschien ook mogelijk een beschikbaar
drijvend clubhuis aan te schaffen)
In 2023 zal een aannemer de opbouw realiseren, omdat dit in
eigen beheer te veel tijd kost. Aansluitend zullen we in eigen
beheer de inrichting realiseren.
In 2025 kunnen we dan starten met sloop van de Bever. Dit kan
onmogelijk in eigen beheer, eenvoudig omdat de huidige
wetgeving dit niet toestaat en we niet de verwachting hebben
dat dit eenvoudiger zal worden. Hiervoor is een groot bedrag
nodig wat we gaandeweg willen reserveren.

De penningmeester gaat naar aanleiding van deze planning in op de
financiële aspecten van dit plan.
Als eerste worden de jaarlijkse reserveringen van € 5000,- genoemd
welke in de tijd geïndexeerd zullen worden (verwachting van 2%
inflatie).
Met de reeds beschikbare gelden en de geplande reserveringen zal dit
naar verwachting uitkomen op ruim € 133.000,- in 2025.
Voor vervanging van het interieur van de bever is ruim € 63.800,voorzien en voor groot onderhoud van de Bever (inclusief
waarschijnlijke veiligheidsmaatregelen voor brand e.d.) is tegen 2025
ruim € 101.500,- beschikbaar.
Zo zijn er ook gelden gereserveerd voor de laatste hellingbeurt, zal er
naar verwachting rente (nu geschat op 1%) op deze bedragen
gevangen worden en hebben we ook de tegemoetkoming van de
provincie welke tegen langjarige rente zal worden weggezet.
In totaal resulteert dat in 2025 tot een bedrag van € 369.000,- om het
nieuwe clubhuis te realiseren.
Uiteraard moet de rest van de haven ook onderhouden worden en
mogen we misschien een lustrum van 50 jaar bestaan meemaken. Ook
daarvoor zijn de benodigde gelden voorzien en naar verwachting tegen
die tijd beschikbaar. Dit beslaat nog eens een bedrag van ruim €
190.000,-.
Zoals het er nu uitziet is met dit begrotingsbeleid het geheel zonder
extreme prijsverhogingen haalbaar.
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In de tijd naar 2025 wordt ook een overzicht per jaar gegeven van de
verwachte uitgaven. Als voorstel van de penningmeester zouden we in
2022 kunnen stoppen met onderhoud omdat dit zou kunnen schelen in
de sloopkosten.
Met dit voorstel kijkt het bestuur een heel eind vooruit met de insteek
dat we in crisissituaties kunnen blijven handelen. We zadelen een
toekomstig bestuur niet op met grote lasten en we houden het geheel
betaalbaar.
Er zitten wel een aantal aannames in die we nog scherp zullen bezien,
maar we denken hier een compleet plaatje te presenteren, waarop we
eventueel graag commentaar ontvangen of vragen beantwoorden.
Ton Polet vraagt of het niet mogelijk is om na allerlei toegepaste
beveiligingsmaatregelen de Bever weg te geven. Dit zal tzt zeker
geprobeerd worden maar voor de planning gaan we uit van het
slechtste scenario om niet voor verrassingen te komen staan.
Anneke Loos vraagt of de schatting voor een nieuwe bak niet te laag is.
Uitgaande van de huidige beschikbare informatie denkt het bestuur dat
dit een reële schatting is.
Jan Persoon vraagt zich af of dit hele verhaal aan de grote klok
gehangen moet worden omdat hij het risico ziet dat we mogelijk voor
onverwachte bestuurlijke maatregelen zouden kunnen komen te staan.
Voorzitter geeft aan dat we specifiek om die reden geen officieel
meetrapport laten maken.
Jan is het wel eens met het nadenken over een nieuw onderkomen
omdat de huidige Bever qua kosten, toegankelijkheid en energie
technisch niet meer van deze tijd is.
Hij zou dat graag in klein comité zonder te veel ruchtbaarheid naar
buiten laten verrichten.
Wij zijn als bestuur wel verplicht de plannen naar de leden toe te
ventileren en toestemming te vragen voor het huidig voorliggend plan.
Het misverstand dat de asbestboodschap al aan de grote klok hangt
wordt als volgt uitgelegd.
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De offerte van de aannemer bevat een stelpost dat hij asbest verwacht
in de luchtkokers van de Bever, waardoor een groot bedrag is
geoffreerd.
In de communicatie is dit niet zeker gesteld. Deze aanname is zonder
meer door de provincie geaccepteerd, waarmee de aanwezigheid van
asbest niet officieel is vastgesteld!
Sandra vraagt waarom specifiek 2025 en niet 5 jaar eerder of 10 jaar
later? Voorzitter geeft aan dat de Bever over enkele jaren alweer naar
de werft moet en dan hebben we nog niet genoeg geld om een nieuwe
te realiseren.
Tevens willen we de renovatie en de werfbeurt ten volle uitnutten wat
ons in staat stelt om in 12 jaar voldoende gelden te reserveren. Ook zal
de exploitatie aan de Bever niet goedkoper worden. Over 12 jaar zal het
dan zittende bestuur in ieder geval de financiële ruimte hebben om
definitieve beslissingen te nemen.
Jan Persoon herhaalt nog eens de motieven om toch naar een nieuwe
Bever toe te groeien (Denk nog eens aan toegankelijkheid en
energiearme ruimtes).
Klaas denkt dat het voorstel in ieder geval een goed uitgangspunt is, de
discussies te stoppen en akkoord te gaan.
De zittende leden gaan onder applaus akkoord met het voorstel van het
bestuur.
11. Beleidsvoornemens in 2012
De drie uitgangspunten voor 2012-2014 waren:
1 Organisatie en Communicatie
2 Leden en lidmaatschaps-vormen
3Verbeteren van inkomensstromen
Daarin zijn een groot aantal punten inmiddels gerealiseerd, te weten:
Ad.1 Willen we de interactie tussen commissies en bestuur beter laten
verlopen door contactpersonen vanuit het bestuur te benoemen
Optimalisering van het gebruik van de automatisering dmv E-captain is
zowel ledenadministratie als financiële administratie flink verbeterd.
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Financieel beleid en controle vraagt nog steeds aandacht maar daar
zijn we als bestuur ook flink mee bezig.
Ad 2. is een beetje moeilijk in te vullen en is om die reden minder in de
aandacht geweest. Wel hebben we geprobeerd nieuwe leden beter te
begeleiden en meer te betrekken bij de vereniging, maar ook dat zou
nog beter moeten.
Ad 3. Vooral inzet van de havenmeesters en de Haweco hebben tot
veel betere resultaten geleid wat betreft inkomsten uit passanten e.d.
Mogelijk kunnen we nog iets doen met de website voor de komende
zomer.
Voor wat betreft het passantenbeleid valt te melden dat er een douche
gerealiseerd is, dat we informatie hebben verspreid, dat we de
passanten gastvrij ontvangen en dat er nog acties zijn gepleegd om
onjuiste informatie te blokkeren.
Nu willen we als bestuur toe naar het vaststellen van beleidslijnen voor
het beleidsplan 2014 2015. Daartoe zijn twee (helaas minder bezochte)
bijeenkomsten georganiseerd welke als voorstel onderstaande
uitgangspunten willen hanteren:
1.
Organisatie en verenigingsleven
2.
Communicatie en verenigingsleven (intern en extern)
3.
Financiële huishouding
Prioriteit is het verenigingsleven (Vooral leuk maken en betrekken>>
maatregelen daarvoor bedenken.)
Het komende half jaar gaan we daar aandacht aan besteden en komen
in de volgende ledenvergadering (november) daarop terug.
Sinds kort hebben we ook een facebookpagina, maar die moet nog wel
gevuld worden.
12. Rondvraag
Jan Persoon vraagt zich af of alle communicatie en post digitaal kan
worden afgehandeld. (Prijstechnisch erg aantrekkelijk).
In principe zijn we als bestuur voor en sturen al op digitaal
communiceren, aanmeldingsformulieren en factureren. We willen de
leden dit jaar nog de keus geven om te opteren voor digitaal of per post.
Op den duur willen we eigenlijk ook wel een digitaal Kompas in het
leven laten roepen.
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Afgelopen jaar hoefde de penningmeester slechts 22 enveloppen te
versturen. Het resulteert in betere kwaliteit en controle. Wouter meldt
dat de oude Kompassen al digitaal beschikbaar zijn.
Kees meldt dat het een aanfluiting is dat leden vuile olie in een kan bij
de uitgang zetten en verwachten dat dit vanzelf wordt opgeruimd.
Uiteraard is dit niet de bedoeling en dient elk lid zijn of haar vuil mee
naar huis te nemen en daar af te stoten. De haven heeft daar geen
uitrusting voor! Leen dikt dit nog eens aan met andere voorbeelden.
Dus leden doe er wat aan!
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng
en adviseert nog een biertje.
BIJLAGE BIJ VERSLAG LEDENVERGADERING
Bijlage bij punt 10. Discussie omtrent de toekomst van de Bever
Geachte Leden van wsv de Vlietstreek,
In een publicatie van het Blad Schuttevaer werd in januari 2013 melding
gemaakt dat er een tweetal beweegbare bruggen richting Delft
vervangen gaan worden door vaste bruggen met een doorvaarthoogte
van 6,60 meter. Namelijk de Hoornbrug en de St. Sebastiaanbrug. De
kruiphoogte van de Bever bleek (na controle door landmeters van de
provincie) 6.65 meter te zijn. Dit gecombineerd met het wettelijk
voorschrift van 30 cm schrikhoogte laat voor de Bever een
maximumhoogte van 6.30 meter toe.
Vanuit het bestuur is er toen een bezwaarschrift verstuurd naar de
provincie Zuid-Holland. Door de provincie werd al snel gereageerd en
vanuit het bestuur werd er een afspraak gemaakt met hr. De Ridder
van de provincie Z-H.
Met het oog op het fluctueren van het kanaalpeil, moet de tolerantie
van 30 cm worden gehanteerd om zonder problemen deze bruggen te
passeren. Dit is alleen te bereiken door de luchtafvoerkanalen
demontabel te maken of te verwijderen. Vanuit de Haweco werden bij
diverse aannemers offertes opgevraagd om deze klus te klaren. Bij het
zichten bleek dat de luchtafvoerkanalen van eterniet zijn gemaakt
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welke asbest bevatten. Met als gevolg dat 2 van de 3 aannemers vooraf
eerst een duur onderzoek naar asbest wilden laten doen. Echter wij
wilden een complete offerte incl. asbest verwijderen. Daarop haakten 2
aannemers af voor deze klus. De overgebleven aannemer kwam met
een offerte van ruim € 18.000,-. Dit bedrag is aan de provincie
medegedeeld, en medio januari besproken. Vanuit dit gesprek werd het
bedrag van de offerte toegezegd, en kunnen we dit bedrag naar eigen
inzicht gebruiken, maar wel in relatie tot het asbest.
Binnen het bestuur is de toekomst van de Bever een continue
aandachtspunt en wordt er al jaarlijks geld gereserveerd. Vervanging
van de Bever is gezien de financiële impact alleen op de lange termijn
te realiseren. Over 5 jaar (2019) zou de Bever weer op de helling
moeten. Maar dan moeten de luchtuitlaten verlaagd zijn om onder de
Hoornbrug door te kunnen. We hebben een plan bedacht om dit
zonder veel kosten in eigen beheer te doen. De plafonds in de Bever
moeten met plaatmateriaal technisch bouwkundig geïsoleerd worden,
inclusief de luchtafvoerkanalen. In beide gevels kunnen dan nieuwe
ventilatiegaten met ventilatoren worden aangebracht voor activiteiten
zoals de gourmet.
Dank U,
Piet
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VAN DE EVENEMENTEN COMISSIE
Het was weer een prachtige zomer en nog steeds om heerlijk te
genieten van de boot. De vakantie zit er weer op, dus gaan we ons
weer bezighouden met het wintergebeuren.
Vanaf november zijn er alweer verschillende evenementen, als eerste
zal er een mossel/visavond georganiseerd worden.
Er staan nog een aantal leuke avonden in het vooruitzicht.
De datum voor alle andere evenementen zijn te vinden in de bijgaande
evenementenkalender.
Heeft u een idee voor een nieuw evenement zeg het ons. De leden van
de Ev.Co. proberen het voor u zo gezellig mogelijk te maken.
Ik en alle leden van de Ev.Co. zien u graag op de komende
evenementen.
Met vriendelijke groet,
Henk Kort,vz.
Arie van der Reest,vvc.
Evenementencommissie leden.

22 November
Mossel/vis avond aanvang 18:00 uur. Vergeet uw pan niet.
13 December
Mysteryavond. Nadere info volgt nog.
21 December
Kerstklaverjas en Jokeren.
4 Januari 2015
Nieuwjaarsreceptie.

Tot ziens op deze avonden.
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VACATURE VOORZITTER HAWECO
Oproep voor de bestuursfunctie van voorzitter Haven- en
Werfcommissie (HaWeCo).
Doordat de huidige voorzitter HaWeCo zich op de najaarsvergadering
niet meer herkiesbaar stelt, roepen we kandidaten op welke zich
beschikbaar willen stellen voor de functie van Voorzitter Haven en
Werfcommissie.






De Voorzitter HaWeCo heeft zitting in het bestuur van de WSV
“deVlietstreek” en woont de bestuursvergaderingen bij.
Houdt met de leden van de HaWeCo eens in de maand (buiten
vaarseizoen) overleg middels een vergadering.
Is verantwoordelijk voor het onderhoud van de haven en
opstallen van de vereniging, en maakt daartoe jaarlijks een
begroting voor.
Is verantwoordelijk voor de inkoop van de benodigde
materialen en gereedschappen en voor het goed functioneren
van de werkbeurten.
Is verantwoordelijk voor het operationele havenmanagement
met betrekking tot indeling en passanten dat binnen de
HaWeCo door de haven – en zomerhavenmeesters wordt
ingevuld.

Gegadigden kunnen contact opnemen met de secretaris Ad van Vliet
mail: secretaris@wsvdevlietstreek.nl
Telefoon: 06-51 39 82 13
Het Bestuur
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CLUBHUIS DE BEVER WEER OPEN
Beste mensen,
Vanaf vier oktober is het clubhuis de Bever weer geopend voor
een bakkie koffie en een biertje. Dit clubhuis is een belangrijke spil in de
vereniging waar mensen bij elkaar komen om gezellig te kletsen, of
voor advies en tips. Ook organiseren we samen met de
evenementencommissie allerlei gezellige avondjes. Een paar
huishoudelijke mededelingen:
 Vanaf dit jaar hebben we nieuw in het assortiment: Bokbier en
een broodje hamburger met gebakken uitjes.
 Vanwege de stilte op de zondagen hebben we besloten om op
de zondagen in november en december om twee uur te sluiten.
Dus iedereen kan dan gewoon lekker komen lunchen.
Graag wil ik nog een oproep doen: zoals jullie kunnen zien in het
overzicht van de barindeling staan er hier en daar nog een aantal
vraagtekens. Dit betekent dat we te weinig mensen hebben die een
bardienst willen draaien. Lijkt het je leuk? Neem dan alsjeblieft
contact op met mij.
Met vriendelijke groet, Iris van Vianen 06-83 38 33 22
Datum

Bediening

Datum

Bediening

Zaterdag 1 november

Cindy/Diana

Zondag 7 december

Pauline

Zondag 2 november

Mario

Zaterdag 13 december

Zaterdag 8 november

Marleen/Riet
Persoon

Marleen/Riet
Persoon

Zondag 14 december

Mieke/Astrid

Zondag 9 november

Anneke Dijk

Zaterdag 20 december

Iris

Zaterdag 15 november

Mieke/Astrid

Zondag 21 december

?

Zondag 16 november

?

Zaterdag 27 december

Henk en Ineke Kort

Zaterdag 22 november

Iris

Zondag 28 december

Anneke Dijk

Zondag 23 november

Silvia

Zaterdag 3 januari

Ab Brule

Zaterdag 29 november

Ab Brule

Zondag 4 januari

Iris

Zondag 30 november

Mario

Zaterdag 10 januari

Cindy en Diana

Zaterdag 6 december

Riet Toussaint/Eliane Zondag 11 januari
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Mario

VERJAARDAGSKALENDER
Jarig in November:
Dhr. Nico Persoon
Dhr. Wim van der Sman
Dhr. Hamid el Ahmadi
Dhr. Frank van der Maaten
Dhr. Henry Terlouw
Dhr. Henk Kort
Dhr. Wouter Polet
Dhr. Jan IJspelder
Mevr. Eliane Koelman van Doornik
-Homan

01-11-1964
01-11-1932
03-11-1950
07-11-1961
10-11-1980
18-11-1946
19-11-1974
24-11-1939
26-11-1943

Jarig in December:
Dhr. Rinus van Gils
Dhr. Rob Ouwerkerk
Dhr. Piet Zwager
Dhr. Jos Persoon
Dhr. Aad Kooiman
Dhr. Karel Vermij

02-12-1932
08-12-1950
18-12-1931
22-12-1965
23-12-1954
31-12-1946

Jarig in Januari:
Dhr. Cees Koelman van Doornik
Dhr. Dennis Harteveld
Dhr. Leo van der Helm
Dhr. Gregor Kester
Dhr. Frans Rietbroek
Dhr. Carst Koelman van Doornik
Dhr. Joop Roozenburg
Dhr. Wim van der Valk
Dhr. Wim van Geelen
Dhr. Hans Roos
Dhr. Henk de Klein
Dhr. Ton van der Valk
Dhr. Peter Mook
Dhr. P.B.A. Mill

01-01-1943
02-01-1972
05-01-1963
06-01-1966
08-01-1942
13-01-1974
13-01-1948
15-01-1954
22-01-1947
23-01-1954
26-01-1930
26-01-1951
27-01-1962
29-01-1957
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VAN DE HAVEN- EN WERFCOMMISSIE
De zomer en het vaarseizoen zijn weer voorbij voor 2014. Tijd om weer
na te denken over een aantal zaken in de haven die de aandacht
hebben en waar we gebleven zijn in het afgelopen voorjaar.
Vlak voor het vaarseizoen hebben we de beschikking gekregen van een
toiletcontainer en deze staat nu nog ongebruikt en nog niet
aangesloten, op de plaats waar de bijboten lagen opgeslagen op het
vaste steiger. Plannen om hem voor onze haven geschikt te maken,
gaan we ontwikkelen in de haweco. Ook het vaste steiger zal voor 1⁄4
deel worden voorzien van nieuwe kunststof planken zodat we in een
periode van 4 jaar het hele steiger vernieuwd hebben. Dan hebben we
nog de Bever; het herentoilet zal een opknap beurt krijgen. Maar ook
het bouwkundig isoleren van het eterniet in de plafonds van de kantine
en verwijderen van de luchtkokers heeft prioriteit. Daarbij zal het
drijvende steiger ook onderhoud vergen. Dit alles zal een grote
inspanning vergen van niet alleen de haweco commissie maar ook van
alle leden van de Vlietstreek. Graag zouden we willen dat een vaste
groep met leden, die het leuk vinden om een onderdeel van deze
werkzaamheden op zich te nemen, en als een soort van project
gezamenlijk de klus klaren. Dan komen we eigenlijk op de werkbeurten.
In deze vorm kunnen deze leden zelf uitmaken wanneer het hun
uitkomt om aan hun project te werken en hoeft dat niet perse op de
zaterdag. Wij als haweco zorgen dan dat de benodigde materialen en
gereedschappen voorhanden zijn. Mochten er leden zijn die deze
manier van werken aanspreekt, schroom dan niet en spreek daar een
haweco lid of mij daar over aan. De Haweco zou ook wel wat
versterking kunnen gebruiken van jonge leden. Voorlopig is er dringend
behoefte aan een elektrotechnische m/v en een medewerk(st)er voor
het beheer van de gereedschap container. En niet te vergeten, ik zelf
ben komende najaarsledenvergadering na 4 jaar niet meer herkiesbaar
voor de functie van voorzitter Haweco, gegadigden voor deze functie
kunnen zich bij mij of andere leden van het bestuur melden. Ik zou
zeggen: meldt u aan!
Piet Swart
Voorzitter Haweco
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PRIKBORD
Beste Vlietstrekers,
Wat een lieve reacties en een prachtige fruitmand hebben wij
ontvangen na de geboorte van ons 2de kindje, onze dochter Seane.
Heel erg bedankt daarvoor! Het gaat heel goed met ons, we zijn heel
gelukkig met ons viertjes.
Binnenkort zullen we elkaar vast wel eens op de haven tegenkomen en
anders in ieder geval volgend jaar zomer als we samen het water op
gaan.
Lieve groet,
De familie Mahieu, Sandra, Michel, Niall en Seane

LEDENVERGADERING
27 november 2014
Aanvang 20:00

NIEUWJAARSRECEPTIE

4 Januari 2015
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TROUWERIJ
Op 22 juli 2014 zijn wij getrouwd in het Ketelhuis in Den Haag. Omdat
deze locatie mooi gelegen is langs het water, leek het ons een leuk idee
om de bruid en haar vader per boot naar het altaar te varen.
Gelukkig kon dit snel worden geregeld dankzij Ad van Vliet. Hij wees
ons op drie mogelijke clubleden die het leuk zouden vinden om dit voor
ons te doen. Zodoende kwamen wij terecht bij Jack van der Woude en
de prachtige Jasmijn. Jack was direct heel enthousiast, en vond het
leuk om de Jasmijn hiervoor in te zetten.
Op de grote dag was het één van de mooiste en warmste dagen van
het jaar; een prachtige dag om over het water naar het altaar te varen.
Alles liep helemaal perfect, en alle aanwezigen op de bruiloft stonden
luid te applaudisseren toen de Jasmijn arriveerde.
Graag willen wij Jack en Ad hartelijk danken voor hun inzet!
Jorien en Rogier Herrebout

31

32

33

LPL-055
LPL-012
LPL-104
LPL-026
LPL-016
LPL-027
LPL-029

LPL-042
LPL-074
LPL-037
LPL-047
LPL-049
LPL-060
LPL-098

Kelder
Begeleider Najade
Laar
Bianca
Oomen
Rakkertje
Persoon
Jansje Vink
Roos
Orion
Sickes de Wal
Guust
Valk
Benjamin

Steegers
Stoker
Duijvendijk
Zwan
Hakkaart
Bruijn
Ansems

Begeleider Seawolf
Eucalypta
Akyla II
Marianne
Alwaki
Raimond
Roman

LPL-041
LPL-101
LPL-003
LPL-025
LPL-009
LPL-001a
LPL-019

Begeleider Eva
Brocor
My Passion
Louisse
Brittannia
Helleveeg
Calypso

Arons
Kooiman
Kort
Krijgh
Lans
Persoon
Batenburg

06-42202225
015-8874262
070-3908282
070-3977121
070-3542885
070-3974511
079-3317171

Zaterdag 8-Nov-2014
prive.aad@gmail.com
ctriep@ziggo.nl
jpoomen@gmail.com
jospersoon@casema.nl
nellieroos@kpnplanet.nl
paulienvandalen@planet.nl
marjavdvalk@ziggo.nl

06-30330399
06-51389985
jmvanduijvendijk@gmail.com 070-3465585
simon@yogales.nl
070-3971747
richard.hg.hakkaart@kpn.com 070-3271010
bruijn3@gmail.com
06-43587324
rgansems@hotmail.com
070-3452995

Zaterdag 15-Nov-2014
ccsteegers@ziggo.nl

070-3874006
070-3910459
070-3940486
071-5809360
0174-641088
070-3254110
070-3543895

Zaterdag 1-Nov-2014
frank.arons900@gmail.com
aad.kooiman@ziggo.nl
h.kort@hetnet.nl
cak@ziggo.nl
arnovanderlans@hetnet.nl
n.j.persoon@hhs.nl
cherique.batenburg@live.nl

06-29459505

06-53181526

06-43876198

06-44656383

06-14445826
06-42020675
06-14455639
06-53717178
06-23748014
06-51959288
06-51536236

06-53327806

06-19699213
06-54626390
06-46745255
06-54706037
06-53544035

67
67
58
58
50
47
37

61
67
67
48
59
48
59

67
59
67
59
49
49
22

WERKBEURTEN NOVEMBER - DECEMBER
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Begeleider Fortunato
Pettevlet
Amuse
Maria
Anemoon
Johanna Maria
Naema

LPL-094
LPL-085
LPL-050
LPL-081
LPL-043
LPL-018
LPL-099

LPL-048
LPL-038
LPL-097
LPL-084
LPL-011
LPL-036
LPL-098a

Batenburg
Begeleider La Dolce Vita
LPL-005
Bootsman
Mi Fario
LPL-073
Hakkaart
Alwaki
LPL-049
Oosten
De Zwoan
LPL-100a
Roozenburg
Jofferke Roozenburg
LPL-002
Veerman
Div
LPL-083
Winkel
Witam
LPL-093

Brule
Begeleider Eindelijk
Fonville
Brut
Nunda
Finally
Sillevis Smit
Schavuit
Valk
't Laatste Oortje
Westdorp
Ostrea
Winden
Noing

Langer
Vermij
Geelen
Tetteroo
Kester
Mathijsen
Mahieu

070-3453329
070-3655018
070-3941401
070-3552805
06-55575100
06-39775363
070-3667592

Zaterdag 29-Nov-2014
abengerda@yahoo.com
pascalfonville@casema.nl
nunda66@hotmail.com
sillevis@casema.nl
avier@ziggo.nl
r.westdorp@hotmail.com
noing@planet.nl
Zaterdag 6-Dec-2014
tom.batenburg@online.nl
070-3543895
stefaniebootsman@gmail.com 015-3807026
richard.hg.hakkaart@kpn.com 070-3271010
voccons@yahoo.com
06-50503090
marijkeroozenburg@hotmail.com070-3680338
veerman_deijs@noknok.nl
070-3368558
ron.winkel@casema.nl
070-3833119

070-3691560
070-3477377
070-3280856
06-22059257
0174-240766
06-20704804
06-51114749

Zaterdag 22-Nov-2014
gino.langer@ziggo.nl
karel.vermij@ziggo.nl
JVN15@live.nl
d.tetteroo@dtvgroup.nl
miekgreg@caiway.nl
wilma.john@kpnmail.nl
sarons@mahieu.nl

06-29502616
06-42518222

06-53327806
06-25214345
06-53181526

06-24587796

06-30083845
06-24097639
06-15197154
06-26024431

06-54345472
06-10477176
06-24796975
06-21223307
06-30159325

54
40
50
41
65
47
56

66
36
47
47
56
57
66

51
67
66
57
47
47
37
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LPL-006
LPL-007
LPL-053
LPL-106
LPL-075
LPL-078
LPL-079

Persoon
Ouwerkerk
Hemert
Woude
Somaidien
Bulsing
Osendarp

070-3814265
06-26488121
0174-882610
0174-627321
070-2151109
079-8880586
06-28765731

070-3462006
070-4490633
070-2120604
070-3468319
06-41458646
0174-670056
070-7530922

Zaterdag 13-Dec-2014
JaapTriep@gmail.com
noname@ziggo.nl
metje@kabelfoon.nl
denick@kabelfoon.nl
martin@tradenet.nl
johanna.lans@ziggo.nl
cinenap@ziggo.nl
Zaterdag 20- Dec-2014
dpersoon@kws.nl
ouwetimmer@versatel.nl
robvanhemert@live.nl
vanderwoude.j@hotmail.com
m.somaidien@casema.nl
marco@elcinco.nl
henkosendarp79@hotmail.com

06-54956860
06-24621841
06-15035537
06-19371305
06-42489021
06-53545523
06-48783277

06-51312980
06-12870715
06-26340795
06-51827438
06-81429401
06-48138617

Maak van uw probleem niet het onze, als U op de dag dat u ingeroosterd staat om de een of andere reden niet kan,
ruil dan met iemand anders .
Bij ziekte gaarne u bellen met de begeleider.

Begeleider Plaaggeest
Old Salt
Skip
Jasmijn
Rarsnehie
Domail
Onedin

LPL-015
LPL-028
LPL-054
LPL-024
LPL-088
LPL-087
LPL-014

Triep
Begeleider Ojassis
Voorheijnen
No Name
Frankena
Metje II
Overeinder
Adrianus
Jansen
Albin
Lans
Seahorse
Persoon
Jozephina

39
63
54
54
43
42
34

53
65
63
55
43
43
36

MUTATIEFORMULIER
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:
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:
Frank van der Maaten
De Savornin Lohmanlaan 503
2566 AM Den Haag
tel. 06 5118 2353
email: ledenadministratie@wsvdevlietstreek.nl
36

