
 
 
 

 
 
 
 

Nieuwsbrief 4 
september 2018 

 
 
  



 
Van de voorzitter 
 
Het zomerweer is ons tot dusver gunstig gestemd: vanaf midden mei hebben we zeer aangenaam weer. 
Er waren dit jaar zelfs een tweetal hittegolven achter elkaar en dus uitstekende weersomstandigheden 
om er met de boot op uit te gaan. Veel leden maakten hier gretig gebruik van. Dit is ook te merken aan 
het aantal passanten dat onze haven aandeed. 
 
De Antaris sloep, waarvan wij 8 jaar veel plezier gehad hebben, was binnen 24 uur verkocht en nu 
kunnen wij rustig op zoek naar een passend alternatief. Dat valt niet mee, aangezien ikzelf niet voor 
grotere boxmaten ingeschreven stond en de boot dus niet langer dan 8 meter kan zijn. 
Momenteel vermaken wij ons echter prima met de Zodiac RIB met het hete weer van afgelopen tijd. 
 
In de maand juli werd een handhavingsactie uitgevoerd door 12 samenwerkende organisaties, waarbij 
watersporters o.a. gecontroleerd werden op vaarsnelheid, registratie en alles wat erbij hoort. 
Ook wij werden gecontroleerd en tevens een van de kinderen die in de With van de havenmeester aan 
het varen was. Gelukkig mocht hij na de leeftijdscontrole en uitleg dat deze boot echt “niet” sneller dan 
20 km per uur ging doorvaren. 
 
Nu de vakanties bijna afgelopen zijn wens ik alle leden nog een prettig na(vaar)seizoen toe. 
 
Grt 
 
Bart 
 
 
 

 
 
 
 

 



                                                                                                              
 

                         
                                                                          

Uit de bestuursvergadering 
 
Nieuwe leden 
 
Onderstaande nieuwe leden mochten wij verwelkomen 

1593 Pot   M. 
1594 Pot   N. 
1595 Pot   A. 
1589 Versteeg   W.J.J. 

                              
 
 
Financiën 
De rekeningen voor de winterberging en ligplaatsen worden jaarlijks tijdig toegestuurd naar alle 
leden. De praktijk leert echter dat deze rekeningen niet altijd door alle leden op de hiervoor 
gestelde datum betaald worden. Als bestuur verzoeken wij iedereen de uiterste betalingsdatum 
in acht te nemen. Te laat, of onjuiste bedragen betalen bezorgen de penningmeester veel extra 
inspanning. 
Ook zouden wij u willen vragen adreswijzigingen a.u.b. door te geven aan het secretariaat, zodat 
hier geen misverstanden uit voort kunnen vloeien.  
 
Wet bescherming persoonsgegevens 
Ook wij zullen ons, als vereniging, aan de AvG wetgeving moeten commiteren. We hebben reeds een 
aantal maatregelen genomen, waaronder de privacyverklaring die wij u eerder al toestuurden.De  
wachtlijst op website is beveiligd met een wachtwoord, waardoor deze nu alleen voor leden middels de 
de eerder verstrekte code is in te zien. 
Verder zullen wij als bestuur gaan bekijken of wij nog verdere maatregelen moeten treffen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Havenzaken 
Het mooie weer heeft gezorgd voor veel mooie momenten in de in de haven. Echter 
eind mei waren er ook hier en daar signalen van overlast van zwemmers en wellicht 
vernielingen door  zwemmers. 
Als vereniging kunnen wij hier helaas weinig tegen doen. Mocht u overlast en of 
andere klachten hebben omtrent bovenstaande verzoeken wij u dit te melden via 
onderstaand telefoonnummer om zodoende het aantal meldingen te rapporteren. 
De gemeente kan wellicht passende maatregelen nemen om de overlast te beperken 
of uit te sluiten. 
 
Het nummer dat gebeld dient te worden bij overlast is het nummer van de meldkamer van de politie: 
0900-8844 

 
 
Overigens is zwemmen in de haven verboden aldus de burgermeester 
en plaatsten wij als vereniging reeds bordjes met verboden te 
zwemmen. 
 
 
 

 
 
Werkzaamheden aan de vaartuigen 
Een ieder jaar terugkomende bezigheid is het jaarlijkse onderhoud aan de schepen, zowel in de haven 
als op de kaai. Om overlast voor nabijgelegen boten te minimaliseren verzoeken wij ieder lid op gepaste 
wijze de werkzaamheden te verrichten en elkaar niet te hinderen of schade te berokkenen aan milieu 
en/of nabijgelegen vaartuigen. 
 
AED 
Het was u wellicht al opgevallen maar inmiddels hebben wij een AED mogen 
aanschaffen welke gesponsord wordt door de stichting “Pietje Vlot” 
Voor de mensen die geinteresseerd zijn hoe deze AED precies werkt is er op 14 
september 15.00 uur een demonstratie van een ervaringsdeskundige.  

Mocht er een calamiteit voorvallen waardoor de AED nodig zou moeten, zijn 
verzoeken wij u de AED te openen en te luisteren naar de gesproken op te 
volgen instructies. 
 
 



 
 
Legionella 
De eerste serie watermonsters is, na enige vertraging, genomen op 14 juni en de uitslag hiervan was 
positief. We hebben berichtgeving ontvangen van een bedrijf dat, in opdracht van IL&T, een audit komt 
uitvoeren om te bekijken of wij, als vereniging, aan de vigerende wetgeving voldoen. 
De uitslag hiervan zullen wij u t.z.t. vanzelfsprekend mededelen. 
 
Als bestuur hebben wij besloten dat leden die gebruik willen maken van de watervoorziening zelf een 
waterslang zullen moeten regelen vanaf 2019. Dit houdt in dat de slangen op de steigers zullen 
verdwijnen om eventuele legionella in de slangen uit te sluiten.(Een maatregel welke op de meeste 
jachthavens reeds van kracht is) Reden hiervoor is dat op warme dagen de temperatuur van het water in 
de slangen gemakkelijk boven de 25 graden uitkomt met kans op het onstaan van legionella. 
Uw en de veiligheid van mede watersportleden, en of andere aanwezigen staat immers voorop. 
 
  
Technische Commissie 
De plannen voor de uitwerking en verwezelijking van het nieuwe “Kombuisje” vorderen gestaag. 
De opdracht is inmiddels in behandeling en rond oktober zullen er in fases werkzaamheden verricht 
worden om het nieuwe onderkomen te realiseren. 
 

Van de havenmeester 
Onze voorzitter schreef het al: door het prachtige weer was het vaak lekker leeg in de haven. Dat gaf 
veel zwervers een plekje en passanten de mogelijkheid om onze haven aan te doen. We horen vaak 
positieve geluiden over onze mooie haven. Sommige passanten komen met pech, maar zijn dan zo blij 
dat ze bij ons een veilige haven vinden, dat ze een briefje achterlaten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Minder leuk is het volgende. 
Elke avond probeer ik mijn rondje over de haven te lopen. Soms lukt het niet omdat men mij al op staat 
te wachten (passanten die een sleutel nodig hebben, leden met vragen enz.) 
Op een gegeven ogenblik bleek dat een box leeg was. Ik houd dit in de gaten, want als de box langer dan 
drie dagen leeg is, komt er een zwerver te liggen. Ik had in de planning om dinsdag naar de eigenaar te 
bellen wanneer hij terug zou komen i.v.m. uitgifte van de box. Ik had plekken (voor zwervers) nodig 
i.v.m. het thuiskomen van de leden. Dinsdag werd ik gebeld, gemaild enz. dat de bewuste boot 
gezonken was. Ik had het niet gezien. De boot lag helemaal onder water. Toen ik goed ging kijken zag ik 
hem liggen. De zon scheen op het water en daardoor was hij beter te zien. Ik vind het heel vervelend dat 
ik het niet gezien heb, anders hadden we de eigenaar eerder kunnen bellen. 
Uit vorenstaande blijkt weer: kom regelmatig naar uw boot kijken. De havenmeester ziet ook niet alles. 
In de volgende nieuwsbrief zal ik een overzicht geven van de passanten. 
 
Ineke 
 
 

 
 

Van de activiteiten commissie 
Sinterklaasfeest 
Binnenkort varen de Sint en zijn Pieten Nederland weer binnen. Wij, 
van de activiteitencommissie, hebben vernomen dat hij dit jaar 
graag weer een bezoek wil brengen aan onze watersportvereniging.  

In verband met de ruimte binnen ons Clubschip “De ark” kunnen 
enkel en alleen de ouders van de opgegeven kinderen aanwezig zijn, 
dus helaas geen andere familieleden en/of vrienden. Mochten er 
meer dan 25 kinderen zijn, dan zullen wij bekijken of we kunnen 
uitwijken naar een grotere locatie.  

Houdt uw mail in de gaten voor de definitieve uitnodiging 

 

 

 



Cursus Vaarbewijs deel 1 
Op veler verzoek is Leen Wisseling voornemens weer een cursus vaarbewijs deel 1 te geven en 
daarbij de cursisten klaar te stomen voor het examen. 
 
Bij voldoende animo zullen we op maandagavond 29 oktober 2018 van start met de eerste les. 
De cursus zal ongeveer 6 maandagavonden in beslag nemen. 
De kosten voor de cursus is € 60,- per persoon incl. koffie en thee. Dit is excl. cursusboek. Bij de 
aanmelding krijgt u te horen welke literatuur geschikt is voor deze cursus. 
 
Deelnemers kunnen zich uitsluitend per mail aanmelden tot 17 oktober bij Leen Wisselink. 
l.wisselink9@upcmail.nl 
 
Graag in de email uw naam en telefoonnummer vermelden. U hoort dan vanzelf of de cursus 
doorgaat. 
 

Van de (Web)redactie 
Door het aanhoudende mooie zomerweer en hittegolf zijn vele leden erop uit geweest 
en misschien hebben deze leden onderweg leuke of minder leuke ervaringen opgedaan 
om te vermelden in de nieuwsbrief. 
 
Uw stukje kunt u indienen bij de redactie (Marjolijn Boer) adres zie website en/of 
doorsturen per E mail naar marjolijnboer@planet.nl 
  

Contacten met het watersportverbond, VNM KNMC en de federaties 
 
Vooralsnog geen verdere informatie of ontwikkelingen van bovengenoemde partijen. 
 

 
Ontwikkeling aanpak meedenken oplossing trailerhelling 
 
Geen nieuwe ontwikkelingen tot dusver en wachten wij rustig af. 
 

 

 
  



 
AANVRAAG WINTERBERGING 2018-2019 

 
Altijd invullen, ook als u in de haven overwintert of naar elders gaat. 

 
UITERLIJK: 15 september inleveren bij: A. de Keizer, Simon Stevinstraat 8. 

 
Eigenaar:                                                        Naam Boot: 
Adres:                                                Woonplaats/Postcode: 
Tel. Nr:                                              Afmetingen: Lengte                 Breedte 
Type boot:    motor-/zeil-/speed-/roei-/volgboot 
Gewenste stalling:    op de wal / in de jachthaven / elders* 
*Doorhalen wat niet van toepassing is. 
 
In verband met feestdagen zal de tewaterlating op 13 april en 4 mei 2019 plaatsvinden. U kunt 
onderstaand uw voorkeur voor gewenste tewaterlating aangeven, zodat wij hier met de 
terreinindeling zoveel mogelijk rekening mee kunnen houden. De datum dat u op de wal gaat, bepalen 
wij aan de hand van deze voorkeur. 
 
Data op de wal:   zaterdag 20 okt - 27 okt - 3 nov 2018 
Gewenste data weer te water:  zaterdag 13 apr - 4 mei 2019* 
 
*Doorhalen wat niet gewenst is. 
Let op : De boten gaan op de 2 vastgestelde dagen (dus 13 april en 4 mei 2019) te water. Daarna is de 
eerstvolgende te waterlating minimaal  4 weken later, nader af te stemmen met het bestuur W.V.S. 
               
Per schip dient minstens 1 persoon DE GEHELE DAG mee te werken tijdens het hellingen of 
andere t.b.v. de W.V.S benodigde werkzaamheden. 

AANVANG WERKZAAMHEDEN 08.00 UUR 
 
BIJZONDERHEDEN:  (bijv. las- & slijpwerk, reden m.b.t. voorkeur data uit water) 
                                      “Zie reglement” 
 
Het takelen, transport over het terrein en de opslag van uw vaartuig geschiedt op eigen risico en de 
vereniging is daar niet voor aansprakelijk. 
 
Dit formulier met een kopie van een geldig betalingsbewijs van verzekering inleveren bij 
 A. de Keizer,  Simon  Stevinstraat 8 
 
Datum:                                             Handtekening:  
                        



 


