Van de voorzitter
Alweer de laatste nieuwsbrief van 2018. Het seizoen is voor de vereniging relatief rustig verlopen..
Wel zijn er nuttige en noodzakelijke investeringen gedaan om de jachthaven en het terrein op de “Kaai”
er weer netjes bij te laten liggen.
Hierbij valt te denken aan de nieuwe vlonders welke in de koude februari periode vernieuwd zijn en
waarvan alle leden profijt hebben gehad afgelopen sprankelende zomer.
Een aanwinst voor de jachthaven vernamen wij van zowel leden als niet leden!!!
Ook het “Kombuisje” bleek hard aan
vervanging toe. Als bestuur besloten wij
eerder dit jaar tot aanschaf van het
nieuwe “Kombuisje”. Deze significante
werkzaamheden zouden niet uitgevoerd
hebben kunnen worden zonder ons
hechte team van vrijwilligers die aan
deze projecten hard werken of gewerkt
hebben om ervoor te zorgen dat de
jachthaven en de Kaai er voor de
komende decennia weer piekobello uitzien.
Zoals ook reeds kenbaar gemaakt in eerdere nieuwsbrieven zijn wij nog steeds
op zoek naar vrijwilligers die op allerlei vlakken een bijdrage zouden kunnen
leveren aan de vereniging waarbij te denken valt aan de barmedewerkers,
redactie, activiteitencommissie, of het assisteren op de Kaai.
Enkele leden hebben reeds aangegeven iets te willen
betekenen voor de vereniging, waarvoor onze dank.
Mocht het u ook iets lijken dan kunt u dit kenbaar
maken bij het bestuur.
Grt, Bart
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Geen nieuws

Havenzaken
Zoals u wellicht reeds gemerkt hebt, is het toegangssysteem op de Kaai kapot en wordt er nu met een
tijdelijke oplossing gewerkt. Als bestuur bekijken wij de opties en het eisenpakket voor een nieuw
sleutelplan, welke wij voor 2019 overwegen aan te schaffen.
Bij de aanvragen voor de winterberging is gebleken dat niet ieder lid gelijktijdig ook een
verzekeringsbewijs meestuurt. Dit is belangrijk om eventuele juridische geschillen te voorkomen.
Het kost veel extra tijd om deze tekortkomingen op te volgen en hierbij verzoeken wij de leden bij
aanvraag winterberging dit verzekeringsbewijs direct mee aan te leveren.

AED
Onder belangstelling van een aantal leden werd op 14 september j.l een instructie
gegeven door een ervaringsdeskundige over hoe een AED werkt en hoe te handelen
in geval van nood.
Mocht er een calamiteit voorvallen waarvoor het gebruik van de AED noodzakelijk
is, verzoeken wij u de AED te openen en te luisteren naar de gesproken instructies
en deze op te volgen.
Bij hartfalen zijn de eerste 6 minuten immers van cruciaal belang!
Legionella:
Jongstleden 3 augustus werden wij geaudit door een inspecteur van IL&T omtrent ons
legionellabeheersplan.
Het goede nieuws is dat de audit goedgekeurd is en er slechts een aantal aanpassingen gedaan moeten
worden om volledig aan de vigerende wetgeving te voldoen.

Technische Commissie

.

Zoals u wellicht reeds heeft gezien zijn de vrijwilligers reeds hard bezig geweest met het afbreken en
inmiddels het weer opbouwen van het nieuwe “Kombuisje”
Ook zullen er te zijner tijd nieuwe kraanpalen geplaatst worden op de steigers (een proefpaal wordt
momenteel geprepareerd)

Van de havenmeester
Eerst het volgende:
Veel leden weten volgens mij niet dat zij altijd een formulier in moeten vullen i.v.m. de winterberging.
Voor op de wal worden de formulieren ingevuld, maar in de haven blijven of elders daar ontbreekt het
inleveren nog wel eens aan.
Als men NIET de wal op gaat of in de haven blijft liggen MOET de box 15 oktober leeg zijn, anders krijgt
men een rekening voor de winterberging.
Afgelopen zomer kon je merken dat veel mensen de kriebels kregen om te gaan varen. Hoeveel keer dat
ik gebeld ben of er nog plaats was in de haven, omdat men een boot gekocht had en die boot moest
toch ergens een plekje hebben. Helaas moest ik ze teleurstellen, ten eerste omdat men geen lid was of
buiten Sliedrecht woonde.
Veruit de meeste leden gaven netjes aan wanneer zij langere tijd weggingen en weer terugkwamen. Er
zijn altijd leden (meestal dezelfde) die het vergeten. Geef altijd door als u langere tijd weg gaat, dan
maak ik iemand anders blij met dat plekje!
Er waren 64 aanvragen (vorig jaar 55) voor een zwerfplek. Allemaal gebeld. Een paar hebben er geen
gebruik van gemaakt. Alle zwervers hebben keurig op tijd hun boot uit de “leenbox” gehaald en het
liggeld betaald.
Er zijn 167 gasten geweest (verleden jaar 144) Diverse nationaliteiten hebben onze haven aangedaan.
Veel gasten hebben de sleutel van de poort geleend. Dit i.v.m. het sluiten van de poort om 20.00 uur.
De sleutel van de grote poort (schuifpoort) werd 15 maal opgehaald.
Bootjes Kaai (op de wal)
Er zijn een paar plaatsen vrijgekomen, maar deze zijn ook meteen weer in gebruik genomen. Er staan
nog drie leden op de wachtlijst (voor de kleine bootjes) Deze ligplaatsen zijn bestemd voor leden tussen
12 en 23 jaar.
Klachten waren er over:
De zwemmers, de patathalers en het zand van Van Vliet.
Ook het afgelopen jaar heb ik met plezier het havengebeuren gedaan, volgend jaar hoop ik weer
havenmeester te zijn.
Ineke Boer

Van de activiteitencommissie
Sinterklaasfeest: zaterdag 24 november 14.00 uur
Zaterdag 24 november zal de Sint en zijn pieten ons clubschip
weer bezoeken en de inmiddels aangemelde kinderen verblijden
met kado’s en lekkernijen. Tevens zal de goedheiligman over
enkele kinderen een kort verhaaltje vertellen. We gaan ervan uit,
dat het ook dit jaar weer een geslaagde middag zal worden. Er
hebben zich 35 kinderen aangemeld. Aanmelden kan niet meer.
Tijd is van 14:00 tot 15:30 uur.
Oudejaarsborrel: zaterdag 29 december 17.00 uur
Dit jaar een andere eindejaarsbijeenkomst zijn dan anders. Op veler verzoek organiseren we de
bijeenkomst vroeger op de dag i.v.m. stellen met kinderen die ook graag de mogelijkheid willen hebben
om samen te kunnen komen. Dit jaar geen oliebollen, maar een bescheiden buffet/hapje met een
drankje. Het clubschip zal deze dag om 17:00 uur zijn deuren openen. Om 17:30 uur zal de Voorzitter de
gebruikelijke speech houden. Hierna zal er een klein hapje in buffetvorm klaar staan voor diegene die dit
lekker vinden.
Uit eten bij de Chinees: zaterdag 16 februari 17.00 uur
Ook dit jaar zullen we gaan eten bij chinees restaurant ‘Golden City’ op het burgemeester Winklerplein.
Vanaf 17:00 uur kunnen we aanschuiven aan de voor de WVS gereserveerde tafels. Volwassen mogen
op deze leuke avond eten voor € 27,50,- p.p. Voor dit bedrag kijgt u:
• Voorgerecht/soep
• Hoofdgerecht onbeperkt
• 5 consumpties (binnenlands gedistilleerd)
• ijs
• koffie
Sterke drank komt voor eigen rekening.
Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 mogen ook mee en betalen € 13,75,- p.p. voor onbeperkt eten en 5
consumpties. Kinderen van 0-3 zijn gratis.
Wilt u deelnemen aan deze leuke activiteit kunt u zich opgeven voor 28 januari via
wvsactiviteiten@outlook.com
Betaling graag voor 28 januari op rekeningnr. NL04RABO0307665941 t.n.v. M.C. Honders omschrijving:
naam van de deelnemers + leeftijd
Vergeet bij het aanmelden niet uw allergieën door te geven!
Deelname is pas definitief als het bedrag voor 28 januari betaald is.

Jaarlijkse BBQ in Clubschip: zaterdag 6 april 17.00 uur
Om alvast in de stemming te komen voor het vaarseizoen is er ook dit jaar weer een BBQ gepland!! En
wel op zaterdag 6 april. Vanaf 17:00 uur zal het clubschip zijn deuren openen en de BBQ’s aansteken.
Deze BBQ zal wederom geheel verzorgd zijn met diverse verse salades en vleessoorten van slagerij
Havermans uit Wagenberg. Deelnemen aan deze geheel verzorgde BBQ kost € 17,50 per persoon.
Kinderen zijn uiteraard ook welkom!! Voor kinderen vanaf 6 jaar bestellen wij een kindermenu en deze
kost € 5,- per kind.
Aanmelden voor deze BBQ kan bij Martijn Honders via 06-20595024 of via wvsactiviteiten@outlook.com
Let op dat u bij aanmelden per mail altijd binnen enkele dagen een bevestiging terugkrijgt, zodat u zeker
bent van uw aanmelding!!
Aanmelden kan vanaf 18 februari t/m 26 maart.
Wij kijken uit naar een geslaagde BBQ avond, waaraan maximaal 50 personen kunnen deelnemen.
VOL=VOL.
Let op! Heeft u zich opgegeven en zegt u af na 26 maart zijn wij helaas genoodzaakt alsnog de kosten
aan u door te berekenen.
Om alle activiteiten goed te kunnen voorbereiden en uitvoeren zijn wij nog steeds dringend op zoek
naar enthousiaste vrijwilligers. Denk hierbij aan hulp in
de kombuis bij het hellingen op de kaai of bardienst bij
één van de leuke activiteiten. Of misschien wilt u een
keer zelf een activiteit organiseren?? Laat het ons weten
via wvsactiviteiten@outlook.com of bel Martijn Honders
06-20595024
Wilt u weten welke activiteiten er plaats gaan vinden
houdt dan de volgende nieuwsbrief in de gaten en de
website www.wvsliedrecht.nl

(Web)redactie
Afgelopen jaren zijn er verschillende leden geweest die een stukje schreven in het
toenmalige clubblad over bijv. reisverslagen met een leuke voetnoot, belevingen, recepten of
andere zaken die leesvoer zijn voor de leden.
Mochten er leden zijn die het leuk vinden iets te melden wat interessant of gewoon leuk zou
kunnen zijn voor de overige leden moedigen wij u aan een stukje in te dienen bij de redactie.
Uw stukje kunt u indienen bij de redactie (Marjolijn Boer) adres zie website en of doorsturen per e-mail:
marjolijnboer@planet.nl

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

Regionieuws
De Wantijbrug, een basculebrug in de N3 bij Dordrecht, is toe aan renovatie. De twee beweegbare delen
van de brug oftewel de vallen vertonen vermoeiingsverschijnselen door het toegenomen verkeer dat
over de brug rijdt. Rijkswaterstaat vervangt daarom deze vallen als onderdeel van deze renovatie
waarbij ook de bestaande betonnen basculekelder moet worden verstevigd en het bewegingswerk
(aandrijving) van de brug wordt vervangen.
De werkzaamheden die hinder geven voor de scheepvaart starten op 27 mei 2019 en eindigen op 2
september 2019. Er zijn daarbij drie perioden te onderscheiden m.b.t. hinder scheepvaartverkeer. De
brug wordt in deze perioden niet bediend.
Periode Werkzaamheden

Stremming

Hinder voor
scheepvaart
Hoger dan 6,25 m

A.

Aanpassen basculekelder intern en
extern

Noordelijke doorvaart
gestremd

B.

In- en uithijsen vallen

Wantijbrug geheel gestremd Alle scheepvaart

C.

Testen

Noordelijke doorvaart
gestremd

Hoger dan 6,25 m

Periode
27 mei – 2 augustus
5 augustus – 9 augustus
12 augustus – 2 september
2 augustus – 5 augustus 9 augustus – 12
augustus
12 augustus – 16 augustus

Onderzoek watersport vrienden
Verzoek van Patrick de Breeien.
Patrick werkt voor het Sliedrechtse bedrijf Xpon. Hen is gevraagd een enquête te houden onder
watersportliefhebbers. Doel van de enquête is om in kaart te brengen hoe de animo voor watersport
vergroot kan worden.
Door middel van onder andere deze enquête en andere onderzoeksmethoden wordt er in kaart
gebracht wat er leeft bij booteigenaren maar vooral ook watersportliefhebbers die niet in het bezit zijn
van een boot.
Hierbij de link naar de site om de vragenlijst in te vullen. Dit duurt ongeveer 2 minuten.
De medewerking aan dit onderzoek wordt zeer op prijs gesteld.
Klik op de link om de vragenlijst te openen.
http://www.xpon.nl/onderzoek

