
 
Van de voorzitter 
 
Op 14 en 21 april jongstleden zijn veel boten, onder 
zomerse temperaturen, weer te water gelaten. 
De werkzaamheden verliepen voorspoedig en niet lang 
na de soep konden de vrijwilligers reeds op huis aan. 
 
Zelf ontdekte ik problemen met de zeilkap en bleek deze 
over een vrij lange lengte gescheurd over de naden door 
een zak water die er onfortuinlijk door een recentelijke 
hoosbui ingekomen was. 
 

Door de lokale zeilmaker, welke ook adverteert op de WVS 
site, vriendelijk, vakkundig en snel geholpen waardoor de 
boot alsnog op de geplande datum te water kon. 
 
Een aantal boten bleven echter op de wal staan aangezien 
er nog het een en ander aan gedaan moest worden. 
 
Overigens was de fotograaf van Sliedrecht24 ook aanwezig 
om leuke plaatjes te schieten van het verenigingsleven op 
de Kaai. 
 

Het eerste weekend van mei was het schitterend weer om er met de boot op uit te gaan en zag dat veel 
leden hiervan gretig gebruik 
maakten. 
 
Alle leden alvast een prettige 
voortzetting van het vaarseizoen 
gewenst en dat iedereen op zijn 
manier kan genieten van de 
watersport activiteiten. 
 
Grt 
 
Bart 



 

                                                                                                          
 

Uit de bestuursvergadering 

 
 
Nieuwe leden 
Onderstaand nieuw lid mochten wij verwelkomen 
1589 Versteeg W.J.J. 

 
 
Verslag ALV 

 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief 2018-03 vindt u het 
verslag van de ALV welke gehouden werd op 23 
maart 2018. 
Ad de Keizer werd als erelid benoemd. Bart 
overhandigde hem een mooie bos bloemen en een 
cheque. 
 
 
 
 

 
Wet bescherming persoonsgegevens 
Onderstaand een citaat waar ook wij als vereniging formeel aan moeten voldoen. 
Momenteel inventariseren wij welke stappen wij als vereniging eventueel nog moeten 
nemen om aan de wetgeving te voldoen. 
De AVG is voor veel verenigingen nog niet helemaal duidelijk of het is niet haalbaar dit tijdig in te 
voeren. We moeten wel kunnen aantonen dat wij hiermee bezig zijn om de AVG te implementeren. 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Financiën 
 
Tijdens de ALV verzochten wij leden te stemmen 
tijdens de Rabobank clubkascampagne. 
Dit resulteerde voor de vereniging in 69 stemmen 
met een bedrag van Euro 460.- vernamen wij via 
de penningmeester.Een leuk bedrag welke wij in 
onze boekhouding zullen verwerken. 
 
 
 
 
 
Havenzaken 
 
Zoals reeds eerder vermeld zal het sleutelplan op de lange(re) baan geschoven worden en zal vervanging 
van het “Kombuisje” prioriteit krijgen. Momenteel wordt er bekenen welke opties we hebben t.a.v. het 
sleutelplan en wat dit eventueel zou gaan kosten. 
Wordt vervolgd.. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Een lid die een nieuwe boot aangeschaft had waarvan reeds 
vooraf bekend was dat deze te lang was heeft er letterlijk de 
zaag ingestoken om aan de gestelde maat van de ligplaats te 
voldoen.  
 
 
 
 

Legionella: 
 
In mei 2018 zullen de eerste series van 2 monsters  genomen worden met betrekking tot de legionella. 
Als bestuur overwegen wij ook de aanschaf van nieuwe kraanpalen en het verwijderen van de slangen 
op de steigers aangezien deze een bron zijn voor de legionella bacterieën. 
Dit houdt in dat de leden in de toekomst zelf eventueel voor een slang moeten zorgen als ze van de 
watervoorziening gebruik willen maken. 
In Willemstad is onlangs een lichte vorm van legionella ontdekt in de jachthaven tijdens een reguliere 
drinkwatercontrole. Dit willen we natuurlijk voorkomen. 
 
Technische Commissie 
 
Zoals reeds eerder aangegeven zullen wij de opties doornemen voor het verwezenlijken van een nieuw 
“Kombuisje” aangezien de huidige hard aan vervanging toe is.Het nieuwe onderkomen zou ons weer 
enkele tientallen jaren onderkomen moeten bieden voor de werkzaamheden op de Kaai. 
 

Van de havenmeester 
 
Het havenseizoen gaat goed van start wat betreft de gasten, in vier weken tijd hebben al dertig gasten 
de haven aangedaan. Hopen dat deze trend zich voortzet. 
Er zijn alweer veertig aanvragen voor een zwerfplek. De eerste zwervers hebben al een plaatsje 
gekregen. 
 
Als men met de boot vertrekt, laat dan niet de touwen over de steiger slingeren, maar leg ze even aan 
de kant zodat niet niemand erover kan struikelen. 
 

  
 



DRINGEND VERZOEK!! 
 
Graag het (huis)vuil/afval niet in de prullenbak in de douchecabine 
achterlaten? Iemand had zelfs een vaatje waar olie ingezeten had in de 
prullenbak van de douche gedaan, 
Doe het vuil in de container op de wal of neem het mee naar huis.  

De vrijwilligers zijn er toch niet voor om uw troep op te ruimen? 
 
Ineke Boer 

                                                                                                                            . 

Van de activiteitencommissie 
Paasklaverjassen 
Het paasklaverjassen was dit jaar anders dan anders... 
Punt 1 bere gezellige avond ondanks de minimale opkomst. Hierdoor 
had wel bijna iedereen prijs ;) 
 
Er werd wederom weer gejokerd en geklaverjast. Ook waren de prijzen 
dit maal deels gesponserd door Van Pelt delicatessen uit Dordrecht wat 

dit maal weer eens een ander prijzen beeld opleverde. 
Tevens zoekt de activiteiten commissie voor de kaart avonden vervanging in het begeleiden van deze 2 
avonden. Mocht u interesse hebben… neem gerust contact op met Martijn Honders 
 
BBQ 
Ook dit jaar was de BBQ een succes, hoewel de aanmeldingen in 
het begin tegen vielen.(10 plaatsen over) liep het na wat lobby 
werk toch naar de 52 deelnemers. 
Het weer was prachtig, wat de sfeer ten goede kwam. Ook het 
vlees, salades en drankjes waren in grote voorraad aanwezig zodat 
niemand iets te kort kwam. 
 
 

Ook volgend jaar zal de BBQ wederom weer plaats gaan 
vinden, dus houd de nieuwsbrief in de gaten. 
 
Via deze weg willen Natascha en ik alle vrijwilligers bedanken 
voor de op- en afbouw van de tent en opruimen van het 
clubschip! 
 
 
 

 
 
 
Tevens gaat onze speciale dank uit naar de Firma Drinkwaard die 
net als ieder jaar weer het eten en bbq's wil ophalen met hun 



bestelwagen. 
 
Tot volgend jaar! 
 
Meer fotos’s s zijn terug te vinden op de site: http://www.wvsliedrecht.nl/index.html 
 
 

  
 
 

Van de (Web)redactie 
In de vorige nieuwsbrief moedigden wij leden aan een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief. 
Het vaarseizoen is inmiddels in volle gang en wellicht zijn er leden die van hun hart geen moordkuil 
willen maken en iets willen schrijven voor de nieuwsbrief. Mocht u zich moe voelen door het schrijven 
kunt u er immers altijd bij gaan zitten. 
  
Uw stukje kunt u mailen naar de redactie: marjolijnboer@planet.nl.  
 
 
.                     

Contacten met het watersportverbond, VNM KNMC en de 
federaties 
 
Wat betreft het Biesboschvaantje vernamen wij dat de meerderheid van de aangesloten verenigingen 
tegen invoering van het welbekende vaantje zijn. 
Vooralsnog zal er door de Federatie bekeken worden hoe hiermee verder om te gaan. 
In verband met bestuurlijke drukte bij de Biesboschfederatie wachten wij nog op een officieel schrijven 
hierover. 
 

 

Ontwikkeling aanpak meedenken oplossing trailerhelling 



 
Voor wat betreft de trailerhelling ontvingen wij een bericht van de gemeente 
dat er vooralsnog geen oplossing gevonden is om tot een compromis te komen 
met de buurtbewoners, WVS en omliggende bedrijven. Het zal een taak worden 
van het nieuwe college van B&W om het project eventueel weer op de rails te 
zetten en te zoeken naar oplossingen of de stekker uit het project te halen. 
 
Wel zijn wij als WVS in april benaderd door de TV zender SBS 6 voor het programma “ van onze centen” 
gepresenteerd door Kees Tol waarin wij verzocht werden mee te werken. 
Gedurende deze dag zijn verschillende leden en ook ondertekende geinterviewd en wachten wij af wat 
er op TV getoond zal worden. De uitzending is geweest op maandag 14 mei. 
 
 

 


