
 
Van de voorzitter 
 
Allereerst wens ik alle leden, die niet in de gelegenheid waren bij de oudejaarsborrel aanwezig te zijn, 
het allerbeste in goede gezondheid voor 2019. 
Ook wil ik nogmaals de onmisbare vrijwilligers bedanken voor de inzet van allerlei 
werkzaamheden of dienstverlening in 2018. 
Voor het seizoen 2019 hopen wij daarom ook weer op uw steun te kunnen rekenen. 
  
Overigens was de invulling van de oudejaarsborrel dit jaar voor het eerst anders 
dan andere jaren; om ook leden met kinderen de kans te geven zich makkelijker vrij 
te kunnen maken op dit tijdstip, of zelfs de kinderen mee te nemen, was gekozen voor een middag en 
avond programma. Ik vond het een groot succes en zeer geslaagde avond. De ark zat gezellig vol! 
 
Wat betreft de W.V.S. was 2018, in vergelijking met voorgaande jaren, een relatief rustig jaar. 
Achter de schermen is er echter hard gewerkt door de vrijwilligers aan verschillende projecten, 
waarvoor toch enige planning en mankracht nodig was. 
Hierbij valt natuurlijk te denken aan het vervangen van de vlonders; in een tijdsbestek van een aantal 
weken, in de ijzige februari periode, werd dit project afgerond. 
Ook het slopen en opbouwen van het “Kombuisje” vereiste de nodige coördinatie en inzet van de 
vrijwilligers. Het resultaat is een schitterend nieuw honk voor de Kaaimannen en overige leden van de 
W.V.S. 
 
In april en mei zullen de boten op de Kaai weer te water gelaten worden. We hopen dat iedereen 
zijn/haar boot tijdig klaar heeft, zodat er geen vaartuigen blijven staan op de Kaai. Blijven staan zorgt 
namelijk voor extra werkzaamheden buiten de afgesproken tewaterlaatdagen en dus de extra tijd en 
inzet van de kraanvrijwilligers. 
We verheugen ons op de soep, uitsmijters en of wellicht hamburgers welke geserveerd worden tijdens 
de “Kaaidagen”. 
 
Verder wens ik eenieder alvast een plezierig vaarseizoen 2019 toe!! 
 
Bart 
 
 



                                                                                                          
 
 
                        
 
 

Uit de bestuursvergadering 

 
Nieuwe leden 
Onderstaande nieuwe leden mochten wij verwelkomen: 
 

1608 Goedhart R. 
1609 Marcelis J. 
1610 Redelijkheid G.J. 
1611 Boer M.B. 
1612 Boer Q.B. 

 
Algemene ledenvergadering 2019 
De algemene ledenvergadering zal dit jaar plaatsvinden op 29 maart 2019. 
 
Financiën 
Geen nieuws 
 
Havenzaken 
Zoals u wellicht gemerkt hebt, is het toegangssysteem op de Kaai kapot. Er wordt nu met een tijdelijke 
oplossing gewerkt. Als bestuur bekijken wij nu de opties en eisenpakket voor een nieuw sleutelplan 
welke wij voor 2019 overwegen tot aanschaf. 
 
Bij de aanvragen voor de winterberging is gebleken dat niet ieder lid gelijktijdig ook een 
verzekeringsbewijs meestuurt wat belangrijk is voor het voorkomen van eventuele juridische geschillen. 
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 
Nu de AED aanwezig is in de jachthaven bekijken wij de opties om, via een sponsor, een 
tweede AED op de Kaai te verkrijgen, zodat in geval van calamiteit wij in ieder geval 
adequaat kunnen reageren.  
Voor leden die niet weten hoe een AED werkt ,verzoeken wij u in geval van een 
calamiteit de AED te openen en te luisteren naar de gesproken op te volgen instructies. 
 
Bij hartfalen zijn de eerste 6 minuten immers van cruciaal belang! 



Legionella: 
Dit onderwerp blijven wij actueel houden aangezien dit de veiligheid van onze leden en gasten betreft, 
die op de jachthaven rondlopen. 
Zoals reeds gemeld in de vorige nieuwsbrief, is ons legionellabeheersplan goedgekeurd en zijn er slechts 
een aantal kleine aanpassingen nodig om aan de huidige wetgeving te voldoen. 
 
Technische Commissie 
Het nieuwe “Kombuisje” staat en tijdens de (zomers aanvoelende) Kaaidagen is er reeds gebruik van 
gemaakt en konden er hamburges en soep geserveerd worden voor de leden tijdens de lunch. 
De vrijwilligers zijn nog druk bezig met de afwerking en inrichting van het nieuwe geheel maar de 
werkzaamheden vorderen gestaag. 
 

Van de (Web)redactie 
 
Afgelopen jaren zijn er verschillende leden geweest die een stukje schreven in het toenmalige clubblad 
over bijvoorbeeld 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, dan 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 
naar: marjolijnboer@planet.nl 
 

 

 
 
 

Van de activeitencommissie  
 
Sinterklaas 
Met circa 35 kinderen was de intocht van Sinterklaas weer een groot succes bij onze vereniging. 
Het blijkt dan ook maar weer dat ons clubschip hier prima voor geschikt is. 
De Sint had wederom voor ieder kind een cadeau en vertelde leuke anekdotes over de kinderen. 
Tevens hadden ook de ouders/begeleider genoeg te eten en te drinken.. J 
 
Om een lang verhaal kort te maken… We hebben stiekem al vernomen dat de Sint en zijn Pieten ook in 
2019 ons clubschip weer zal bezoeken dus houd de nieuwsbrieven en de website goed in de gaten! 
 
Namens de activiteitencommissie willen wij iedereen bedanken die deelgenomen heeft aan deze 
activiteit. Ook speciale dank aan de vrijwilligers die meegeholpen hebben aan de bouw en de 
begeleiding aan dit feest!  
 
 
 



Oudejaarsborrel 
 
Op 29 december vond voor het eerst de Oudejaarsborrel plaats in ons clubschip. Omdat dit een nieuwe 
activiteit betrof is het altijd maar de vraag of iets aanslaat. 
Nou over dit laatste geen twijfel!! 
 
Met 81 bezoekers op deze leuke middag en avond hebben we zeker geen klagen gehad en mogen we 
zeker trots zijn op dit geslaagde evenement. Iedereen heeft lekker kunnen eten van de diverse vis- en 
vleessalades diverse soepen en stokbrood met smeersel. Ook de medewerkers achter de bar hadden het 
bijzonder druk. Onder enige gezonde druk en na enkele laatste rondjes drinken gingen de laatste 
mensen rond middernacht naar huis!!! 
Wij als activiteitencommissie zullen dit evenement zeker komend jaar herhalen!!  
 
Met vriendelijke groeten, 
Martijn en Natascha 
 
Komende tijd staan er weer gezellige activiteiten op de planning: 
 
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 
 
 
Contacten met het watersportverbond, VNM KNMC en de BBF  
Vooralsnog geen verdere informatie of ontwikkelingen van bovengenoemde partijen. 
Wat betreft de BBF ontvingen wij wel informatie dat er door het bestuur onderzocht wordt of er nog 
bestaansrecht is in de toekomst om op te komen voor de belangen in de Biesbosch. 
 
 

.                      
 
                
Ontwikkeling aanpak meedenken oplossing trailerhelling 



Zoals u wellicht reeds heeft vernomen via de media en of andere kanalen werden wij eind october begin 
november op de hoogte gesteld door de gemeente om het voorgenomen plan een bootjeshelling te 
verwezelijken in Sliedrecht definitief stop te zetten. 
Inmiddels is hierover genoeg gezegd en geschreven in de lokale politiek en kunnen wij dit dossier als 
W.V.S. ook sluiten. 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 


