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

Haven- en Werfcommissie: 
 
Thijs Sickens de Wal 
 
 
email:  
haweco-voorzitter@wsvdevlietstreek.nl 

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

Havenindeling/ligplaatsen: 
 
Havenmeester: 
Ton Harteveld tel: 06-506 64 560 
email: havenmeester@wsvdevlietstreek.nl  
 
Begeleiding zomerhavenmeesters / werkb.: 
Ton Polet         tel: 06-273 49 932 
email: m.a.polet@casema.nl 
 

Penningmeester: 
 
Cees de Vos 
Beetslaan 62 
2281 TK  Rijswijk 
tel. 070-304 03 91 
email: 
penningmeester@wsvdevlietstreek.nl 
 

Kantinecommissie: 
 
Voorzitter: Iris van Vianen-Persoon 
tel. 070-394 66 14 
Overige commissieleden: 
Mieke v.d. Linde (penningmeester) 
Ton en Vera v.d. Valk 
email: kantine@wsvdevlietstreek.nl 

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

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

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

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

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

Overige redactieleden: 
 
Wilko Thijssen  
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VAN DE REDACTIE 

 
Het is herfst en dat is in de haven goed te merken. In bijna alle 
ligplaatsen ligt een boot en er wordt volop geklust. Met het mooie 
herfstweer is het heerlijk om op de haven te zijn. De eerste boten zijn 
zelfs alweer helemaal ingepakt en klaar voor de winter. 
 
Ook de Bever is weer open en de eerste activiteit ligt ook alweer achter 
ons. In dit Kompas leest u het verslag van “jong”  en “oud”  van de 
viswedstrijd van 10 oktober. 
 
Ook de stukken voor de algemene ledenvergadering kunt u in dit 
Kompas vinden. We hopen u allen te zien op 26 november. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Wilko Thijssen en Henry Terlouw 
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VAN DE VOORZITTER 
 

Beste Vlietstrekers, 
 
Nog even en het is weer winter. De haven ligt al tamelijk vol met leden 
maar ook met gasten. Elke plek die vrij blijft, wordt -als het even kan- 
opgevuld door de havenmeester met betalende gasten wat natuurlijk 
weer goed is voor de vereniging.  Naast (vermoedelijk) slecht weer 
brengt het winterseizoen ook weer veel gezelligheid en 
verenigingsactiviteiten zoals de Jubileumborrel op 14 november. 
Hoewel 45 jaar geen officieel jubileum is, maken we er toch een leuke 
middag/avond van met elkaar.  
 
Een andere activiteit betreft de aanstaande ledenvergadering op 26 
november. Dit najaar zijn er een paar belangrijke onderwerpen die ter 
discussie komen. Zo hebben we als bestuur op een aantal fronten met 
de overheid te maken die steeds verdergaande eisen stelt aan allerlei 
zaken. Het legionella preventiebeleid bijvoorbeeld. Al jaren voert de 
vereniging een actief preventiebeleid zoals een servicecontract en 
metingen om de kwaliteit van het water op de steiger twee maal per jaar 
te controleren. Ook is er een beheersplan wat vereist is en nog wat 
aanvullende maatregelen zoals spoelen van doodlopende leidingen 
(steiger) met registratie van duur en temperatuur. Vermoedelijk is de 
technische installatie niet meer conform de huidige wettelijke eisen en 
zullen we moeten overwegen of we water op het steiger houden en zo 
ja, tegen welke kosten dan. Verder zijn de vergunningen voor de 
kantine niet meer geldig, mede door het aangescherpte alcoholbeleid 
ten aanzien van sportkantines waar wij formeel onder vallen. De eisen 
voor de vergunning(en) zijn flink opgeschroefd en onze huidige 
vergunning zodanig gedateerd dat we maar ten dele voldoen aan de nu 
geldende eisen. Uiteraard hebben we dit als bestuur direct opgepakt 
toen dit duidelijk werd. Om dit adequaat aan te kunnen pakken, hebben 
we geactualiseerde statuten nodig. Daarom zullen we op de 
ledenvergadering nieuwe statuten aanbieden om deze na goedkeuring 
te laten bekrachtigen door een notaris. Ook het huishoudelijk en 
havenreglement worden weer aangepast om in lijn te blijven met de 
statuten maar ook omdat we als bestuur afgesproken hebben deze 
reglementen elke twee jaar te actualiseren. 
 
Tijdens de vergadering zullen we ook de vernieuwing van de elektrische 
voorzieningen op de steigers aan de orde brengen. Jaap Trip is 
namens de Haven en Werfcommissie al enige tijd actief om de 
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storingen op te lossen in het systeem. Een aantal kasten moet daarvoor 
vervangen worden of grondig worden gerenoveerd.  
 
Op dit moment wordt bekeken of het vervangen van alle kasten een 
haalbare kaart is, eventueel met ondersteuning van de Gemeente in de 
vorm van een subsidie.  Gezien het feit dat alle elektrakasten even oud 
zijn en regelmatig storingen vertonen, is een totaalvervanging een 
betere garantie op een zorgeloze en veilige elektravoorziening. 
 
Al met al wordt de vergadering dus interessant en zeker de moeite 
waard om naar toe te komen. Ik nodig alle leden dan ook uit om de 26e 
te komen en een bijdrage te leveren aan onze vereniging. 
 
Aad Harteveld 
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VAN DE SECRETARIS 
 

Stremmingslichten op de Binckhorstbrug 
 
Van allerlei kanten werd ik gewezen op de sper-lichten (dubbel rood) 
van de Binckhorstbrug tijdens “kantoor-uren”. Bij navraag bij de 
verantwoordelijke instantie kreeg ik het volgende (onbevredigende) 
antwoord: "Bij het ontwerpen van de software van de brugbediening op 
afstand is hiervoor bewust gekozen. Dit is niet zomaar te wijzigen. 
Zodra we een andere software wijziging gaan doorvoeren, zal ik vragen 
om dit mee te nemen.  Dus vooralsnog wordt hier niets aan gedaan". 
 
Wat beweegredenen kunnen zijn voor een dergelijke keuze, is voor mij 
een raadsel maar we moeten het er mee doen. Wij hebben het ook 
voorgelegd aan de VNM. 
 
Wordt vervolgd 
 

KNRM Helpt : een nieuwe vaar-app 
 
De app KNRM Helpt is een alles-in-één hulpmiddel voor 
vaartochtvoorbereiding, actuele weersinformatie, vaarkaarten en 
logboeken en sinds maandag 17 mei 2015 gratis te downloaden. De 
watersporter die in nood is of assistentie nodig heeft kan met de app 
ook direct hulp inroepen. 
 
De app gebruikt de meest recente kaarten van o.a. de Dienst der 
Hydrogafie en is ontwikkeld voor IOS en Android smartphones. Door de 
volgende link : https://www.knrm.nl/helpt/ te gebruiken kan de gratis app 
worden gedownload. Voor alle eisen en bijzonderheden wordt naar de 
site verwezen. 
 
Groet van de secretaris, 
Ad van Vliet 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 26 
NOVEMBER 2015 

 
De algemene ledenvergadering start om 20:00 uur. 
 
Agenda 
 

1. Opening; 
2. Mededelingen 
3. Vaststellen agenda;  
4. Correspondentie; 
5. Notulen Algemene Ledenvergadering van 23 april 2015  ; 
6. Bestuurszaken: 

 
Financiën; 
a. Financiën 2015, actuele  status 
b. Prijslijst 2016 
c. Begroting 2016 

 
1. Statuten en Reglementen 
2. Aanpak vernieuwing Elektra op de steigers 
3. Vergunningen rondom de Kantine 
4. Legionella versus drinkwater op de steigers 
5. Omgeving w.o. Mama Kelly en deelgemeente Laak 

 
7. Activiteiten Commissies; 

 Haven- en werfcommissie 

 Kantinecommissie en Evenementen 

 Redactie Kompas  

 Automatiseringscommissie 
 
8. Voorstellen nieuwe leden 
9. Rondvraag 
10. Sluiting 
 
Alle leden en donateurs zijn van harte uitgenodigd de vergadering bij te 
wonen. Einde vergadering omstreeks 22:00 uur. 
 
De pauze wordt op een nader te bepalen moment ingelast. 
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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 23 APRIL 
2015 

 
Aanwezig zijn 46 leden en aspirant-leden met eventuele familie. 
10 leden hebben zich officieel afgemeld. 
 
1. Opening en mededelingen 
- Een ieder wordt verzocht het gebruik van de invalidenparkeerplaats 
buiten de bloktijden toch te beperken, net zoals de laad en losplaats net 
voor het hek. 
- Thijs is niet aanwezig, wegens verplichtingen elders. 
- Er worden in verband met de tijdelijke ledenstop geen nieuwe leden 
voorgesteld. In mei worden 2 nieuwe aspirant-leden uitgenodigd voor 
een kennismakingsgesprek. 
- Een ieder wordt verzocht de presentielijst te tekenen en waar nodig bij 
te werken. 
 
2. Notulen 
blz. 11 4e alinea: Aankondiging tot een mogelijke verhoging van 5 à 7 
% voor 2015: Op de vraag van Aad Groen over dit voorstel geeft de 
voorzitter aan dat de voorliggende financiële verantwoording nog geen 
verhoging in zich heeft anders dan de normale prijsindexering. Om de 
begroting voor volgend jaar sluitend te krijgen, zal mogelijk van een 
verhoging sprake zijn. Met deze opmerking worden de notulen verder 
zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
3. Bestuur mededelingen 
Voorzitter blikt terug op het weekend van 17-20 april toen het KNMC 
met 22 schepen op visite was. Hij benadrukt dat dit een goede reclame 
is voor de vereniging, vooral omdat de bezoekers over het algemeen 
zeer tevreden waren. Een kleine hickup werd veroorzaakt door het 
restaurant Mama-Kelly wat achteraf onvoldoende goede afvoer van 
rook en stank had. Dit is in der minne geschikt. 
Voorzitter bedankt Ton Harteveld en Wouter Polet voor de verder 
perfecte begeleiding en organisatie en ook bedankt hij Stephanie en 
Mario voor hun buitengewoon gewaardeerde inzet voor de catering 
vanuit de Bever. 
Tevens memoreert hij dat met deze happening al minstens de helft van 
de begrootte inkomsten vanuit passanten is opgebracht. 
 
Verder wordt opgemerkt dat het reglement strikter wordt toegepast. Dit 
houdt in dat iedereen (de niet passanten) die langer in de haven een 
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ligplaats heeft,  borg betaald. De borg is ook substantieel verhoogd tot 
200 euro. Dit resulteert in een beter gegarandeerde betaling van 
liggelden, vooral van lieden die langer blijven liggen als afgesproken en 
aansluitend zonder betaling vertrekken. 
Naast het strikter toepassen van het reglement heeft het bestuur ook 
een procedure met kortere tijdsspanne voor betalingen in het leven 
geroepen. Wij als bestuur willen van het vele werk af van degenen die 
te traag zijn met het nakomen van hun financiële verplichtingen.  
De plaatsing van de toiletcontainer is bijna rond. Zoals wij het nu 
kunnen inschatten, betaalt de gemeente de aansluiting aan de nieuwe 
rioolafvoer. Dit bespaart ons vele duizenden euro’s. De oplossing van 
de storing in onze rioolafvoer heeft daar ook in bijgedragen. 
Na onderzoek van Wouter Polet en op aanvraag van vereenvoudiging 
van het passanten tarief door de zomerhavenmeester is besloten een 
meterprijs all in van 1,25 euro te hanteren. All-in betekent inclusief 
stroom (Max 6 ampère) en drinkwater. 
 
Het 45 jarig bestaan van de vereniging op 20 september willen we toch 
niet geheel onopgemerkt voorbij laten gaan. Daartoe wordt iets voor de 
leden gedaan en op korte termijn mag een datumvoorstel worden 
verwacht.  
 
4. Jaarverslag van de secretaris 
Het jaarverslag is gepubliceerd in het Kompas en wordt dus niet 
opnieuw voorgelezen. 
De secretaris wil wel aanvullen dat de bestemmingsplannen op korte 
termijn zichtbare veranderingen teweeg gaan brengen zoals het 
verdwijnen van de parkeerplaats en het doortrekken van de 
Melkwegstraat als doorgaande verbinding en ontsluitingsroute naar de 
Maanweg. 
Een en ander heeft tot gevolg dat de toegang tot de haven mogelijk 
moet worden verplaatst en zaken als aanzicht en beveiliging nadere 
aandacht krijgen in overleg met de gemeente. 
Het afgelopen jaar is enorm leerzaam geweest voor de secretaris, 
vooral wat de invulling van het verenigingsleven betreft. Kort door de 
bocht is het enorm tijdrovend maar wel leuk, vooral achteraf als het 
succesvol mag blijken. Als de leden tevreden zijn met de secretaris, 
gaat deze op dezelfde voet door. 
 
5. Financieel verslag 2014 
De penningmeester heeft de uitgebreide verslaglegging gepubliceerd in 
het Kompas. 
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Frank van der Maaten vraagt om een publicatie waarin gebudgetteerde 
gegevens van verlies en winstrekening naast elkaar staan om 
vergelijking mogelijk te maken. 
Deze vraag is ook al vanuit de kascontrole commissie naar voren 
gekomen en er wordt aan gewerkt. 
Aanvullend meldt de penningmeester dat het als winst aangemerkt 
bedrag wordt opgebouwd door het ontvangen van de 
tegemoetkomingen van de ecotaks en van de provincie in relatie tot het 
verlagen van de Bever. Dat we helemaal geen winst zouden hebben is 
ook niet waar omdat de renovatie toiletten en aanpak van de steiger 
van de lopende rekening zijn betaald en niet uit de reserveringen. 
Anneke van der Loos merkt op dat het beter is de betaling van de 
Provincie niet als winst te boeken omdat deze gegevens ook naar 
anderen gaan (belasting e.d.) die dit mogelijk verkeerd interpreteren. 
Penningmeester zal dit aanpassen. 
Er staat nog een reservering n.l. een vordering van 11.000 euro op de 
kantine uit het verleden. Zolang de officiële gerechtelijke zaken niet zijn 
afgesloten, willen we deze reservering nog in de boeken laten staan. 
Als duidelijk wordt dat er toch niets meer te halen valt, zullen we dit als 
niet te vorderen afboeken. Bijkomend voordeel is dat dit tegenover de 
winst, als verliespost op de balans de zaak in evenwicht houdt. 
Op de vraag van Aad Groen over de 1000 euro winst van de kantine 
meldt de penningmeester dat de gegevens van de kantinecommissie en 
de evenementencommissie vaak door elkaar lopen. De uitgaven tijdens 
vergaderingen voor eigen consumpties zijn niet als inkomsten geboekt 
maar worden uiteraard wel ingekocht. Dit flatteert de gegevens. Het is 
de bedoeling dat de commissies in de komende jaren een eigen 
begroting gaan opstellen en toepassen, zodat het financiële beeld wat 
zuiverder kan worden weergegeven. 
Het mag duidelijk zijn dat vooral de binding binnen de vereniging de 
nadruk heeft en niet ten koste moet gaan van financiële 
beslommeringen. 
 
6. Verslag kascontrole commissie, dechargeverlening 2014 
Gregor Kester doet namens de kascontrolecommissie verslag. De 
financiële verantwoording ziet er verzorgd uit mede door het gebruik 
van e-captain. 
Door de overgang naar e-captain zien de gegevens er anders uit maar 
is het wel goed verantwoord. Vanuit de kascontrolecommissie wordt 
een aantal voorstellen ter verbetering gegeven. In deze vergadering 
worden er 3 toegelicht: 
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- Gedeelde bevoegdheid toegang en betalingsverkeer. 
- Spreiding van de grote bedragen over meerdere banken en mogelijk 
langer vastzetten. 
- Fysieke kas-tellingen vaker toepassen. 
 
Met deze uitleg adviseert de Kasco de algemene ledenvergadering het 
bestuur decharge te verlenen. Dit wordt door de aanwezigen met 
applaus gehonoreerd. Mede door de gehele wisseling van de leden van 
de kascontrolecommissie wordt er dit jaar geen verandering van 
samenstelling meer toegepast. 
 
PAUZE tot 20.45 uur 
 
7. Commissies 
a. Automatiseringscommissie 
b. Evenementencommissie (EvCo)  
c. Haven en werfcommissie (HaWeCo) 
d. Kantinecommissie (KaCo) 
e. Redactie Kompas 
 
Ad a. Wouter moet als eerste omdat automatisering nou eenmaal met 
een a begint. Wouter gaat zich verdiepen in de wifi, nadat hij op 
vakantie is geweest. Hij zal de aansluiting van de leden per mail met 
wachtwoord kenbaar maken. In zijn hoedanigheid als algemeen 
bestuurslid is Wouter ook bezig met een nieuw kassasysteem wat voor 
iedere vrijwilliger van de kaco goed te behappen is. Aanvullend is dit 
systeem goed te koppelen met e-captain. 
 
Ad b. Zoals te doen gebruikelijk bedankt Henk Kort ook nu weer de 
vrijwilligers die hem helpen om ieder evenement weer tot een succes te 
verheffen. Tevens wordt de kantinecommissie niet vergeten. Ook weer 
applaus. Financieel heeft de evenementen commissie weinig 
problemen. Helaas zien zij wel een teruggang in het bezoek van de 
evenementen. Henk roept iedereen op ideeën aan te reiken, om dit tij te 
keren. Hij refereert aan de broodnodige saamhorigheid binnen een 
vereniging en zijn doel om dit middels evenementen te stimuleren. 
Er is een groot aantal evenementen te noemen en genoemd. Verder 
wenst Henk ieder een mooi en goed vaarseizoen. 
 
Ad c. Aad Harteveld neemt Thijs waar en vermeldt een aantal zaken dat 
is opgepakt door de HAWECO, met name: Steigers, plafond in de 
Bever, elektra wat al is begonnen in 2014 wordt doorgezet en de 
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recycling van de steiger tot een nieuw en zeer bruikbaar vlot, waarvoor 
dank aan Ton Persoon. 
 
Ad d. Iris meldt dat na opstart het gehele vorige seizoen redelijk goed 
verlopen is en Mieke Verlinden en Iris van Vianen goed op elkaar zijn 
ingespeeld. Mede door wisselingen in het vrijwilligersbestand lukte het 
de kantinecommissie niet om de barindeling afgelopen seizoen volledig 
bezet te krijgen, met als gevolg dat soms de Bever dicht bleef. De 
samenwerking met de andere commissies verloopt ook goed en in 
overleg met de HAWECO worden diverse verbeteringen besproken en 
uitgevoerd. Aandachtspunten blijven vooral het aantal vrijwilligers en 
niet te vergeten de nieuwe kassa voor het volgend seizoen. Afsluitend 
bedankt Iris alle vrijwilligers voor het bezetten van de bar en het 
verzorgen en bijvullen van de voorraden. 
 
Ad e. Henry stelt zich opnieuw aan de aanwezigen voor en vermeldt dat 
het verzorgen van het boekje leuk is om te doen. Helaas heeft hij 
regelmatig onvoldoende kopij en verzoekt de leden om hun bijdrage in 
de vorm van reisverslagen of leuke wetenswaardigheden aan te reiken. 
Vooral het boekje net voor de zomer is meestal nogal mager. Hij hoopt 
op een ruime bijdrage. 
 
8. Bestuursverkiezingen/-samenstelling 
a. Verkiesbaar:  Cees de Vos  (Penningmeester) 
b. Niet aftredend: Thijs Sickens de Wal (Voorzitter Haweco), Aad 
Harteveld (Voorzitter), Ad van Vliet (Secretaris), en Wouter Polet 
(Algemeen Bestuurslid) 
 
Voorafgaand meldt de voorzitter dat er in de statuten een 
bestuurstermijn van 2 jaar is opgenomen, terwijl al vrij lang een termijn 
van 3 jaar wordt gehanteerd. Per vandaag hanteren we weer de 
bestuurstermijn uit de statuten, wat het bestuur overigens niet wenselijk 
vindt voor de continuïteit.  De statuten zijn net als het voormalig 
huishoudelijk regelement van 1970. Wijzigen moet via een notaris en 
kost dus geld. Komende winter wordt bezien of we de statuten op deze 
en meerdere achterhaalde punten kunnen en moeten aanpassen. Voor 
nu hanteren we dus de statuten, zoals die nu gelden. Cees wordt onder 
applaus opnieuw verkozen en voor 2 jaar geïnstalleerd.  
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9. Benoeming nieuwe commissieleden (zie ook jaarverslag 
secretaris 2014) 
 
Alle leden van de commissies zoals vermeld in Kompas en jaarverslag 
van de secretaris  worden eveneens opnieuw benoemd en met applaus 
gewaardeerd. 
 
10. Actualisering beleid en uitvoering daarvan 
Het beleidsplan van 2012 is geldend tot 2017 en wordt ieder jaar 
bijgesteld naar aanleiding van bereikte resultaten en eventueel  nieuw 
te realiseren doelen. In de afgelopen maand heeft het bestuur zich 
gebogen over hoe nu verder. 
Vermeldt wordt dat: 
- Afgelopen jaar met instemming van de ledenvergadering het “haven 
en werfreglement” en het “huishoudelijk regelement” zijn bijgesteld naar 
huidige maatstaven en samengevoegd tot een huishoudelijk 
regelement. 
- We hebben een duidelijker profilering naar de lokale overheid 
(gemeente en provincie), getuige de resultaten betreffende de Bever in 
relatie tot verlaging van de Hoornbrug. 
- Ook de kontakten met de naaste buren (HTM en Mama-Kelly) zijn 
geïntensiveerd. 
- Zowel met VNM als met de Residentie is er goed overleg en 
afgesproken is dat de Residentie en de Vlietstreek in dit geval samen 
richting VNM opereren. De VNM (KNMC) is als organisatie een zeer 
goede bron van informatie zoals jachthavenbeleid en omgaan met 
problemen als slecht onderhoud van boten in de haven. 
- Het actieve passantenbeleid werpt ook vruchten af maar behoeft nog 
versterking in de communicatieve sfeer. Het blijkt dat wij niet echt 
bekend staan als toegankelijke passantenhaven. Als bestuur proberen 
wij meerdere ingangen te vinden, maar ideeën zijn welkom.  
- Het financiële beheer is niet slecht maar de door de Kasco genoemde 
punten geven aan dat er zeker nog verbetering mogelijk is. We zullen 
dit zo spoedig mogelijk oppakken en voorzitter belooft e.e.a. terug te 
melden in het Kompas.  
 
11. Rondvraag 
Sandra Mahieu vraagt uitleg over de “dreigende” brief betreffende 
onderhoud die zij half maart mocht ontvangen. 
Voorzitter licht toe dat de boten die volgens de havenmeester daarvoor 
in aanmerking kwamen,  allemaal een identieke brief hebben 
ontvangen. Over timing willen we het niet hebben, eenvoudig omdat de 
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vereniging de laatste tijd geconfronteerd is met zinkende schepen. Dus 
vragen wij als bestuur, conform de regelementen, de leden aandacht 
aan hun schepen te besteden. 
Dus de toonzetting van de brief zal nog bekeken worden maar neemt 
niet weg dat degenen die een brief ontvangen hebben, ook geacht 
worden daar op actie te ondernemen. 
 
Arthur vraagt welk kassasysteem onderzocht wordt. Hij meldt ervaring 
te hebben met kassasysteem.nu en wil dat buiten de vergadering graag 
toelichten. Alle ideeën zijn welkom en dit idee zal nog nader worden 
besproken. 
 
Kees Steegers wil graag weten waar zijn kelderwinch is gebleven. Er 
waren er twee en beiden zijn zoek. Helaas is er geen respons uit de 
vergadering. Mogelijk kan dit nog een keer in het Kompas gevraagd 
worden? 
Jaap Triep vraagt of de privé snoeren op de steiger wat extra aandacht 
krijgen. In feite is dit vastgelegd in de reglementen en dient eenieder dit 
goed te bewaken. Als aandachtspunt is het echter duidelijk. 
 
Leen Keus vraagt of iedereen zijn eigen rommel in de buurt van de 
containers wil opruimen zodat het aanzicht van de haven aantrekkelijk 
blijft. Verder ziet hij ook graag dat de grote banden worden verwijderd. 
 
Op vraag van Raymond  geeft voorzitter aan dat wij wel degelijk 
meerwaarde hebben voor passanten. Immers, zij bezoeken Den Haag 
en willen dan graag gebruik maken van een haven die een goede en 
veilige ligplaats kan bieden. Bovendien kunnen wij grotere schepen ook 
kortdurend een ligplaats bieden. In de winter zijn wij echter volgeboekt. 
 
Roel Siliakus constateert dat het bestuur geen vicevoorzitter kent. 
Voorzitter geeft aan dat hier slechts twee personen voor in aanmerking 
komen en Wouter wordt met applaus ge- en benoemd. 
Met deze actie wordt de vergadering besloten. 
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BEGROTING 2016 

 

  

Begrotingsjaar
CPI 0,8% Extra 7% CPI 1,5% Extra 1% CPI 2,8%

Verenigingsinkomsten 

(Baten) 14.320 16.180 16.860
Contributies 9.075 8.719 8.800

Donaties 325 345 210

Inschrijfgelden p/m p/m p/m

Ecotax 1.000 1.000 1.200

Overige inkomsten (Adv. 

Kompas) 420 616 350

Rente 2.000 2.500 3.800

Resultaat Kantine 1.500 3.000 2.500

Haveninkomsten 36.576 35.675 40.790
Passanten 2.500 2.000 3.000

Stallinggelden (leden) 23.712 30.423 36.290

Waarborgbedragen p/m p/m p/m

Zomer/Winterliggers (niet 

leden) 10.364 3.252 1.500

Vereniging+Haveninkomsten 50.896 51.855 57.650

Verenigingskosten 

(Lasten) 30.448 31.325 33.800
Administratieve kosten 

(porto, enveloppen, papier 150 500 500

Bankkosten 375 284 200

Bedrijvenvereniging Laak 

(BLF) 221 217 250

Bijdrage VNM 278 392 2.800

Controle brandblussers 443 279 210

Onkosten 

bestuur/commissies 1.000 2.500 2.570

Donatie K.N.R.M. 100 100 100

Gas en electra Vereniging 

(40%) 2.275 1.902 3.700

Inschrijving Kamer van 

Koophandel --- 66 65

Automatiseringskosten (DISPI 

& XSHARE) 723 1.000 1.000

2016 2015 2014
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Begrotingsjaar
Kosten Kompas (Printstudio & 

PostNL) 2.400 2.500 2.800

Lief en leed 659 250 210

KPN Telefoon, TV, Internet 554 548 360

Vergoeding Buma en Sena 583 583 620

Verzekeringen 50% 746 562 1.300

Vuilcontainer (Sita) 1.534 1.397 1.150

Water DUNEA clubhuis (25%) 239 231 205

Zuiveringsheffing Delfland 285 264 260

Voorziening vervanging Bever 5.342 5.300 5.000

Voorziening 

apparatuur/inventaris Bever 3.175 3.150 3.100

Voorziening groot onderhoud 

Bever 4.234 4.200 4.200

Voorziening hellingen/slepen 

Bever 3.629 3.600 2.000

Voorziening 50jr lustrum 1.200 1.200 1.200

Onvoorzien 302 300 0

Havenkosten 21.547 20.530 23.850
Gas en electra Haven 60% 3.413 2.852 5.250

HaWeCo (klein onderhoud) 2.500 2.500 2.500

Huur haven gem Den Haag 6.152 6.134 6.200

Legionella controle 385 188 450

Verzekeringen 50% 746 563 1.300

Water DUNEA haven (25%) 689 693 650

Voorziening groot onderhoud 

steigers/palen 7.661 7.600 7.500

Vereniging+Havenkosten 51.995 51.855 57.650

Begrotings overschot/tekort -1.099 0 0

50.896 50.896 51.855 51.855 57.650 57.650

2016 2015 2014
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TARIEVENLIJST 2016 

Contributie

( B ) Buitengewone leden ------

( D ) Donateurs € 25,00

( E ) Ereleden ------

( J ) Jeugdleden € 25,00

( L ) Leden € 75,00

( P ) Partner lid € 40,00

( V ) Leden van verdienste ------

( X ) (Ere)leden van verdienste met boot € 75,00

( R ) Relaties ------

Inschrijfgeld eenmalig € 200,00 zodra men lid wordt

Waarborgsom € 200,00 bij het voor de eerste maal in gebruik nemen 

van een ligplaats. Deze wordt terugbetaald na 

het definitief verlaten van de haven

Reservering Vast Recht € 50,00 wordt geheven bij de contributie en bij in 

gebruik nemen van de ligplaats van het te 

betalen stallinggeld afgetrokken. Bij het niet in 

gebruik nemen van een ligplaats vindt geen 

restitutie plaats

Ligplaats basistarief leden

Jaarstalling (ook 2e boot) € 190,00  + € 4,00 p.m2. (l.o.a.)

Zomerstalling (6 mnd, ook 2e boot) € 130,00  + € 4,00 p.m2. (l.o.a.)

Zomerstalling niet leden

1 mei t/m 30 september

Indien langer dan 1 maand tot uiterlijk 30 september. 

Voor een geringen aantal dan 5 maanden zal per gehele 

maand of een deel daarvan 1/5 van het basis bedrag 

worden berekend verhoogd met de m2 prijs

€ 250,00  + € 4,00 p.m2. (l.o.a.)

Winterstalling niet leden

15 oktober t/m 14 april

Indien langer dan 1 maand tot uiterlijk 14 april. Voor 

een geringen aantal dan 6 maanden zal per gehele 

maand of een deel daarvan 1/6 van het basis bedrag 

worden berekend verhoogd met de m2 prijs

€ 350,00  + € 4,00 p.m2. (l.o.a.)

Bijboten (zonder overkapping en/of zonder inboardmotor)

Waar dan ook in de haven € 53,50 p.m. (l.o.a.) max: 5 meter

Administratiekosten

Te laat betaalde contributie € 25,00

Te laat betaald stallingsgeld € 25,00

Koopsleutel € 10,00 per stuk

Vlietstreek vlaggetje € 10,00 per stuk

Passanten

Schepen tot 10 mtr € 12,00 per dag/nacht

10 mtr en langer € 15,00 per dag/nacht

Kantine

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

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

Bediening € 10,00 Per persoon per uur

Overkapping € 5,00 Per dag (na 1e week gratis)

TARIEVEN PER 1 Januari 2016 WSV DE VLIETSTREEK

Stallingjaar omvat de periode van 15 oktober t/m 14 oktober van het daaropvolgende jaar.
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EVENEMENTEN COMMISSIE 
 

Voor komende periode heeft de Evenementen Commissie weer 
verschillende evenementen op de agenda gezet. 
 

14 november 16:00 – 20:00- 45 jaar bestaan  
12 december – quizavond 

20 december 13:00 - kerstklaverjassen 
16 januari - bingoavond 
20 maart -  dart middag 

23 april - Scheveningse dag 
  
Tegen de tijd dat het evenement plaats vind komen er weer flyers 
te hangen met uitleg en prijs. 

 
We hopen u allen snel weer te zien. 
 
Met vriendelijke groet, 
De evenementen commissie. 
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OPROEP AAN NIEUWE LEDEN 
 
Wat fijn dat de vereniging weer veel nieuwe leden erbij heeft. Wij heten 
u van harte welkom. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
De Vlietstreek is een actieve vereniging met vele mogelijkheden om 
talenten en interesses te gebruiken. Ook de komende wintermaanden 
zijn er weer veel evenementen georganiseerd waarbij wij u hopen te 
begroeten.  
Wij staan altijd open voor nieuwe ideeën die uw belangstelling hebben. 
Daarvoor hebben wij de Ideeënbus in het leven geroepen. Hij hangt in 
de Bever. Schroom niet om uw ideeën hierin te doen zodat wij ermee 
aan de slag kunnen. 
 
Groetjes en hopelijk tot ziens, 
 
Tiny Kamphuis 
Penningmeester Evenementen Commissie 
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VERJAARDAGSKALENDER 
 
Jarig in November  
Dhr. Nico Persoon    01-11-1964 
Dhr. Frank van der Maaten   07-11-1961 
Dhr. Henry Terlouw    10-11-1980 
Dhr. Henk Kort     18-11-1946 
Dhr. Wouter Polet    19-11-1974 
Mevr. Eliane Koelman van Doornik-Homan 26-11-1943 
 
Jarig in December 
Dhr. Ronald Ouwerkerk    08-12-1950 
Dhr. Piet Zwager    18-12-1931 
Dhr. Jos Persoon    22-12-1965 
Dhr. Aad Kooiman    23-12-1954 
Dhr. Arie van der Reest    25-12-1958 
Dhr. Karel Vermij    31-12-1946 
 
Jarig in Januari 
Dhr. Cees Koelman van Doornik  01-01-1943 
Dhr. Dennis Harteveld    02-01-1972 
Dhr. Leon van der Helm    05-01-1963 
Dhr. Gregor Kester    06-01-1966 
Dhr. Frans Rietbroek    08-01-1942 
Dhr. Carst Koelman van Doornik  13-01-1974 
Dhr. Joop Roozenburg    13-01-1948 
Dhr. Wim van der Valk    15-01-1954 
Dhr. Wim van Geelen    22-01-1947 
Dhr. Hans Roos    23-01-1954 
Dhr. Henk de Klein    26-01-1930 
Dhr. Ton van der Valk    26-01-1951 
Dhr. Peter Mook    27-01-1962 
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DAG KAARTCLUB! 
 

Na ruim 35 jaar is onze gezellige kaartclub opgeheven. Al die jaren 
heeft Roel deze avonden verzorgd. Ook ik was al die jaren van de 
partij. Eerst enkele jaren als medekaartster en daarna vele, vele jaren 
heb ik op de kaartavonden de mensen van een hapje en drankje 
voorzien en de loterij georganiseerd. We hebben altijd gezellig 
samengewerkt. Helaas hadden we het laatste jaar nog maar drie tafels. 
Helaas is een van de trouwe kaartspelers Leo Dommanschet 
overleden. Al met al geen toekomst om door te gaan. Jammer ook voor 
de roeiers die iedere dinsdag na het roeien bij ons nog even gezellig 
een drankje kwamen nuttigen. Roel, bij deze wil ik je -ook namens de 
kaartclub- heel hartelijk bedanken voor al die gezellige jaren die we met 
elkaar hebben beleefd. Ik zal het missen maar het zal moeten wennen. 
Roel, het ga je goed en nogmaals dank voor deze mooie jaren. 
 
Groetjes 
Truus de Klein 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERSTKLAVERJAS 

Omdat er voor de dinsdagavond te weinig animo was. is de kaartclub 
gestopt. Maar: niet getreurd, u kunt zich nu al opgeven voor de 
kerstklaverjas!  

U mag uw familie of vrienden ook meenemen, Laat snel weten of u 
komt en met hoeveel personen.  

Zondag 20 december, aanvang 13:00 uur, kosten €3,50 p.p.!  
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VISWEDSTRIJD I 
 
Verslag van de viswedstrijd van 10 oktober 2015. 
 
Het was prachtig herfstweer om weer eens te gaan vissen in de haven 
van de Vlietstreek. Sylvia Hoekstein had de leiding. Na jaren heeft zij 
het vissen weer een impuls gegeven. Er hadden zich elf deelnemers 
aangemeld, eerst een kopje koffie en om 10 uur ging het startsein. Er 
was jaren geen visje meer gevangen in de haven, dus afwachten maar. 
Om 12 uur soep en broodjes en vervolgens ging om 3 uur de toeter die 
het einde van de viswedstrijd aangaf. De vissen werden gewogen en 
wat bleek ……er was 40 kg aan vis gevangen! Super! 
Cees Steegers ging er met de eerste prijs van door met ruim 10kg vis. 
De evenementencommissie wil dat er weer elk jaar gevist gaat worden. 
Na afloop ging iedere deelnemer tevreden naar huis, wat een 
geslaagde visdag! 
 
Henk Kort 
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VISWEDSTRIJD II 
 

Vandaag 10 oktober 2015 deden er 11 mensen mee aan de 
viswedstrijd. Het was lekker weer en het zonnetje scheen volop buiten. 
Er is veel gevangen. Ook waren er mensen die er maar één hadden 
gevangen. De meesten hadden er wel 5 of meer. Ze vingen allemaal 
met maden. Uiteindelijk werd de wedstrijd gewonnen door Kees. Hij had 
10.74 kilo vis gevangen. Ook waren er een aantal die niks hadden. Ook 
waren er twee mannen die samen hadden gevist en het in één net 
gekiept hadden, dit mocht niet en de vis is niet gewogen. Dit kwam ook 
omdat er een gat in het net zat. De helft was er al uit geglipt. Dus dat 
kan echt niet, samen gevist en de helft van de vissen was er uit 
gekropen. Dit waren Mario en Nico. De 3 prijzen werden gesponsord 
door P.H. Dog Security. 
 

Veerle  

Veerle, Henk en Kees 
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HOW LOW CAN YOU GO? 
 
Den Haag vanaf het water……. 
 
De meeste verhalen in Kompas gaan over vaartochten door heel 
Nederland of zelfs erbuiten. Als sloepbezitter is je bereik wat kleiner en 
zoek je automatisch het vertier wat dichter bij huis. 
Dit reisverslag gaat over een vaargebied dat vlak onder onze neus ligt: 
de Haagse Grachten.  
Onze hoofdstad staat bekend om zijn prachtige grachten, maar wie ooit 
over de Haagse grachten heeft gevaren, weet dat de regeringsstad een 
onverwachte concurrent van de hoofdstad kan zijn. De gemeente heeft 
de laatste jaren natuurlijk ook flink geïnvesteerd om de bevaarbaarheid 
voor m.n. sloepen in en rond de Haagse binnenstad te optimaliseren.  
Bij de Prinsessegracht en Koninginnegracht zijn /worden de bruggen 
verhoogd, zodat het watergebied achter Madurodam ook toegankelijk 
wordt voor boten. Inmiddels is na enkele jaren de bouwput op de hoek 
Toussaintkade-Veenkade omgetoverd tot een schitterende 
grachtenverbinding. Kortom, nu de grachten weer toegankelijk zijn, was 
dit vaarseizoen een mooi moment om de proef op de som te nemen.  
 
Op een zonnige zondagmiddag besluiten wij met onze sloep richting 
centrum te varen. Eerst even langzaam langs de woonboten voor de 
spoorbrug, vervolgens weer iets meer gas en rechtdoor, onderlangs de 
haringkraam bij het Rijswijkse Plein en aan het eind van de gracht naar 
bakboord afslaan bij het Zieken. Hier komen we langs een haven met 
oude schepen en de ligplaats van de Ooievaart. 
Dat het toch nog een beetje bijzonder is om met je sloep door de 
grachten te varen, blijkt al snel: een paar honderd meter voorbij de 
drijvende terrassen van de Bierkade, worden wij spontaan vanaf de 
houten brug bij de Zuidwal door drie jongens begroet en zwaaien  
mensen vanaf de kant naar ons. Het is misschien ook wel een bijzonder 
gezicht een sloep in de grachten te zien, waar om de paar honderd 
meter iemand roept “Flag in the bag” , er dan vervolgens iemand 
opspringt om de vlag te strijken zodat er onder een bruggetje 
doorgevaren kan worden.  
 
Aan het eind van het Om en Bij wordt de toeter even aan de lippen 
gezet en met een grote bocht voorzichtig naar bakboord de tunnel in 
gevaren. Overal duiven om ons heen die op smalle richeltjes onder de 
brug hun slaap- en nestplaatsjes hebben. Ondertussen goed opletten, 
want er drijven helaas heel wat plastic zakken in de gracht en die wil je 
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niet in je schroef hebben. Langs het Buitenom, waar het gat van de 
Blauwe Aanslag eindelijk opgevuld wordt, gaan we rechtdoor. Je eigen 
stad ziet er toch wel heel anders uit vanaf het water. Je kunt lekker 
rustig om je heen kijken en ziet dingen die je nooit eerder opgevallen 
zijn, heerlijk hoor! 
 
Aangekomen bij het Emmaplein zien wij dat de patatkraam de 
commerciële kansen ontdekt heeft van de toegenomen watersport in de 
grachten. Er hangt aan de buitenzijde van de kraam een bakje met een 
telefoonnummer. Boten kunnen hun bestelling vanaf het water plaatsen 
en krijgen hun patatje oorloog met een liftje zo in de kuip geleverd.  
Wij gaan nu naar stuurboord en varen de Veenkade op. Nu doemen de 
eerste echte barrières op, de brug ter hoogte Hemsterhuisstraat heeft 
aan bakboord net voldoende ruimte om er met onze sloep onderdoor te 
kunnen. Koppen naar beneden en goed bakboord aanhouden is het 
devies. Met net 
voldoende ruimte aan de 
linkerkant gaat onze boot 
soepel onder de brug 
door. Nu komen wij bij 
het nieuwe stukje gracht 
op de hoek Veenkade-
Toussaintkade. Ik moet 
zeggen: het ziet er 
inderdaad schitterend uit. 
Met een leuk drijvend 
terras op bakboord, met 
het zonnetje erbij ziet het 
er gezellig uit.  
Langs ‘ De Koninklijke 
Stallen’ -je ruikt de 
paarden zowaar ook 
vanaf het water- aan het 
eind van de gracht naar 
stuurboord. Wij varen 
richting het nieuwe Hilton 
Hotel, met een scherpe 
bocht naar stuurboord en 
weer onder een aantal 
bruggen door langs de 
Mauritskade.  
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Ondanks het vele verkeer een heel mooi stukje. Al doorvarend komen 
wij uit bij de Hooigracht. Nog de bocht Houtweg nemen door even 
achter- en vooruit te manoeuvreren, en wij zijn op de Prinsessegracht 
aangeland. Daar aangekomen zien wij een echte barrière voor ons 
opdoemen……  
De brug bij de Herengracht/ Bezuidenhoutseweg blijkt zo laag te zijn 
dat het pookje van de gashendel te hoog is. Er lijkt niet anders op te 
zitten dan de motor uit te zetten en onze sloep met de hand voorzichtig 
onder de brug door te trekken. Plotseling horen wij hard gillen achter 
ons. Achter ons blijkt een boot van de Ooievaart te zitten. In onze ijver 
om zonder kleerscheuren onder de brug door te gaan, waren wij onze 
vlaggenmast vergeten! 
Met dank aan de schipper van de Ooievaart weten wij nog net te 
voorkomen dat het mastje afbreekt. Na de brug genomen te hebben 
komen wij bij het volgende obstakel. Wij houden even in en laten de 
Ooievaart voor, laten wij maar eens kijken hoe zij de lage brug bij de 
Zwarteweg ter hoogte van het ministerie van Onderwijs nemen. De 
schepen van de Ooievaart zijn zo laag dat de schipper zonder gas terug 
te nemen, alleen zijn hoofd bukt en in volle vaart onder de brug 
doorvaart. Wij besluiten het voorbeeld te volgen. De brug op 1 meter 
genaderd te zijn, blijkt de afstand tussen de gashendel en de onderzijde 
van brug 10 cm te bedragen. Hendel iets naar beneden en voorzichtig 
doorvaren. Na enkele minuten die een eeuwigheid lijken te duren, 
komen wij onder de brug vandaan. Nu nog een paar bruggen en wij 
hebben het gehaald. 
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De laatste ‘moeilijke’ brug ligt in de bocht bij de Boomsluiterskade. 
Voorzichtig varen wij  rechtdoor richting Bierkade. Wij hebben het 
gehaald in een rondje van 130 minuten. Spannende bruggetjes voor de 
schipper en de bemanning, leuke grachten en onze stad vanaf een 
ander standpunt bekeken. Ik kan het iedereen aanraden. 
 
Wilko Thijssen 
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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 
mail: ledenadministratie@wsvdevlietstreek.nl 

mailto:ledenadministratie@wsvdevlietstreek.nl

