Jaarverslag 2018

Inleiding
Het bestuur kwam in totaal 7 keer bij elkaar voor een bestuursvergadering in 2018.
Daar het bestuur het in de voorgaande jaren druk had met de problematiek met betrekking tot de
het onderwerp trailerhelling wachtten wij begin 2018 rustig de ontwikkelingen af waarmee de
gemeente zou komen.
Eind oktober kregen wij bericht van de gemeente dat het voorgenomen plan een “bootjeshelling” te
realiseren van de baan was.
Een realistisch besluit aangezien de gekozen locatie niet de meest ideale lokatie is om een
bootjeshelling te realiseren.
Als bestuur zijn wij voor een trailerhelling in Sliedrecht, echter zal de lokatie weloverwogen moeten
worden door de gemeente.
Het jaar 2018 was het 72e jaar dat onze vereniging bestaat en in 2021 hopen wij het 75 jarig bestaan
te vieren.
In de nieuwsbrieven welke wij u een aantal keren per jaar doorsturen wordt reeds verslag gedaan
van activiteiten/werkzaamheden die momenteel voor de vereniging belangrijk zijn.
Onderstaand zullen wij deze lopende agendapunten kortstonding per categorie benoemen.

Locatie Jachthaven
Begin 2018 stonden een een redelijk groot project gepland namelijk het vervangen van de houten
vlonders door kunstof roosters.
Deze werkzaamheden werden in februari ondanks winterse temperaturen in een aantal weekenden
geklaard.
Een mooi resultaat en als vereniging verwachten wij veel plezier voor de eerstkomende decennia.
Buiten de standaard onderwerpen die de revue passeren bespraken wij ook regelmatig de opties
voor het vervangen van ons huidige toegangssysteem, dit omdat er nog maar een zeer beperkt
aantal sleutels beschikbaar zijn van het huidige systeem.
In 2017 vernamen wij van de burgemeester dat zwemmen in de haven verboden is en als vereniging
zegden wij toe bordjes te plaatsen met “verboden te zwemmen” welke inmiddels geplaatst zijn.
Ook plaatsen wij niet geheel onbelangrijk een AED welke wij gesponsord kregen van de stichting
“Pietje Vlot”.

Locatie de Kaai
Naast de gebruikelijke werkzaamheden zoals onderhoud en inrichting van het
terrein, installaties, kranen, hijsbanden enz. werd er eerder door het bestuur besloten om het
“Kombuisje“ te vervangen aangezien dit hard aan vervanging toe was.
Inmiddels staat het nieuwe “Kombuisje” en zullen de afrondingswerkzaamheden in 2019 gaan
plaatsvinden.
Voor het winterseizoen staan ongeveer +/- 90 boten gestald op de Kaai.
AVG wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Op 25 mei 2018 ging bovenstaande verordening van kracht wat inhoudt dat alle organisaties aan
bovenstaande wetgeving moeten voldoen.
Als WVS hebben wij een pricacyverklaring opgemaakt en u reeds toegestuurd.
Activiteiten
Gedurende 2018 heeft de activiteitencommissie met succes weer een aantal activiteiten
georganiseerd waaronder te denken valt aan het uitje bij de chinees, de BBQ avond, het
Sinterklaasfeest en de oudejaarsborrel.
Contacten met het Watersportverbond, VNM/KNMC en de federaties
Voor wat betreft informatie van het watersportverbond was het een rustig jaar zonder nieuwe
ontwikkelingen.
Wel vernamen wij van de BBF dat de invoering van het biesboschvaantje van de baan is.
Dit aangezien er massaal tegengestemd was tegen dit voorgenomen plan om middels een vergoeding
doorvaart te verkrijgen tot de Biesbosch.
Verder wenst het bestuur u een mooi vaarseizoen 2019 toe.
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