
 
Van de voorzitter 
 
Ook deze zomer mogen we spreken van een rustige zomer met redelijk mooi weer waarbij alle 
watersporters waarschijnlijk wel aan hun trekken konden komen op het water. 
Zelf hebben wij inmiddels er reeds aardig wat tanks met brandstof doorheen mogen varen en hebben we 
genoten. 
 
Met het mooie weer vermaakt de Sliedrechtse jeugd zich ogenschijnlijk ook prima met het zwemmen in 
de haven. Dit zorgde soms voor overlast veroorzaakt doordat de jeugd op de boten klimt of doordat er 
vernielingen aan de boten of andere eigendommen zijn.  
Nogmaals indien u hiervan hinder ondervindt, meldt u dit dan bij de gemeente. 
 
Vanaf zaterdag 19 oktober kunnen de boten weer de kant op en zullen een groot aantal leden de handen 
uit de mouwen steken om deze dagen tot een goed einde te brengen door de boten veilig op de kant te 
plaatsen. April 2020 is nog ver, maar dan gaan op zaterdag 18 april alle boten te water. Dit omdat 11 
april het paasweekend is en 25 april pas te water gaan voor veel leden te laat is.  
 
Daar er op deze dagen met soms zware materialen gewerkt wordt staat veiligheid voorop voor u en uw 
naaste medeleden. Graag zou ik willen vragen hier bewust mee om te gaan om eventuele calamiteiten te 
voorkomen.Een ongeluk komt vaak uit onverwachte hoek. 
Het dragen van beschermende kleding, en schoeisel (werkschoenen, indien men over deze beschikt) 
zouden al een preventieve werking hebben bij het ontstaan van een calamiteit. 
 
Voor de komende tijd wens ik allen nog een prettige voortzetting van het vaarseizon toe. 
  
Bart 
 

 
                                                                                                        

 



Uit de bestuursvergadering 
 
Nieuwe leden 

1617 Kraak  G. 
1618 Rosmalen van J.H. 
1620 Meijwaard  T. 
1621 Zee  L.V. 
1622 Stout  M. 
1623 Tent van B. 
1624 Waal Van der L. 
1625 Kornet  S.A. 
1626 Kornet  L.C. 
1726 Poel  Van der E.D. 
1628 Poel Van der J.A. 
1629 Andel van S. 

 

Opgezegd 

4 Akse  B. 
121 Groot de B.C. 
196 Korporaal  W. 
369 Wetering van de A. 
652 Verschoor  L.T. 

1075 Raad de C.J.D. 
1397 Slagboom  C. 
1525 Verschoor  L. 
1603 Duffelen van J.W. 

 

 

 

 

                                 

 



Financiën 
Voor wat betreft de nota’s voor de zomerberging bleken een aantal leden niet tijdig betaald te hebben. 
Nogmaals willen wij u erop attenderen de rekeningen tijdig te betalen om nadelige gevolgen te voorkomen. 
Leden die (na aanmaning ) de rekening niet betalen riskeren geschrapt te worden van de ledenlijst. 
 
 

Wij doen mee met de Rabobank ClubSupport 
 
Rabobank Merwestroom organiseert de Rabo ClubSupport en stelt 100.000 
euro beschikbaar voor clubs uit de omgeving! Ook wij doen mee om een mooi 
sponsorbedrag bij elkaar te sparen. Dit bedrag gaan we gebruiken als bijdrage 
voor verduurzaming van de vereniging. 
 
We hebben ieders hulp nodig! Ben je lid van Rabobank Merwestroom? Stem 
dan van 27 september tot en met 11 oktober op onze vereniging via 
 
https://www.rabo-clubsupport.nl/merwestroom/over-rabo-clubsupport 
 
Laat je omgeving ook weten dat wij meedoen en vraag zo veel mogelijk 
mensen op ons te stemmen.  
 
Elke stem is geld waard, dus kom in actie! 
 
 
Havenzaken 

Vaarbewijs cursus: 
Dhr Wisselink heeft wederom aangeboden dat mits bij voldoende animo 
dit winterseizoen wederom een cursus 
vaarbewijs 1 en 2 gegeven zal worden op 
de ark.  
 

 
Leden die hiervan gebruik willen maken verzoeken wij dit kenbaar te 
maken en een mail te sturen naar het secretariaat. 
 
  



Stroomverbruik 
Zoals bekend wordt jaarlijks het stroomverbruik gemonitord. Uit de laatste meting bleek dat het 
stroomverbruik was toegenomen met 1000 KwH. 
Dit verbruik kan onstaan zijn door verschillende oorzaken welke wij nog gaan bekijken en in de gaten 
gaan houden. 
 
Legionella 
De 12 palen welke in bestelling staan zijn vooralsnog nog niet gereed vernamen wij. 
Zodra de palen gearriveerd zijn zullen ze geplaatst worden door de vrijwilligers. 
 
Technische Commissie 
Als bestuur zijn wij momenteel bezig het plan van eisen en wensen te inventariseren voor vervanging van 
ons huidige clubschip de “Cornelis Korevaar”. 
De vervanging staat momenteel in de boeken voor 2021 echter moeten wij wel een plan gereed hebben 
mocht er onverhoopt iets gebeuren met de ark zodat we actie kunnen ondernemen. 
 
Een aantal opties worden bekeken en zodra hierover meer bekend is zullen wij dit met u delen. 

 

Contacten met het watersportverbond, VNM KNMC en de BBF  

Geen nieuws 

 
 
 
 

 

  



Van de havenmeester 

Begin augustus: heel veel lege boxen, maar de eerste leden komen alweer van vakantie terug, terwijl de 
tweede lichting weggaat. 
 
Ook dit jaar zijn leden weer vergeten door te geven hoelang zij weggaan. Mocht ik een zwerfplek nodig 
hebben dan kan het zijn dat er een "zwerver" in de box ligt. Komt men thuis dan is de box bezet. 
Vervelend voor iedereen. Geef dus door als u meerdere dagen wegblijft.  
Er waren 55 aanvragen voor een zwerfplek. Ik heb alle 55 leden kunnen bellen dat zij in aanmerking 
kwamen voor en plek. Diverse leden zagen er bij nader inzien van af (boot verkocht, motor stuk). 
Met de gasten is het heel wisselend. Soms is er niemand en dan weer vier of zes tegelijk. Je kan merken 
dat de boten langer en breder worden. Als er een gast van 14 meter op de gastensteiger ligt kan er niet 
veel meer bij. 
Met het hete weer hebben we ook weer last gehad van de zwemmers. Bij een lid hadden zij op de boot 
gezeten, een stang van het afdekzeil stuk. Heel vervelend. 
Zoals gebruikelijk met mooi weer komen er altijd weer nieuwe leden bij. 
In de volgende nieuwsbrief: zijn er net zoveel gasten als verleden jaar geweest of minder. Ik ben 
benieuwd. 
 
Ineke  
 

Van de activiteitencommissie 

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het 75-jarig bestaan. Het sinterklaasfeest wordt 
georganiseerd en de oudejaarsborrel komt ook in zicht. Zet dus alvast de volgende data in de agenda: 

23 november sinterklaasfeest 
28 december ouderaarsborrel 

 
 

Van de (web)redactie: 

In de vorige nieuwsbrief moedigden wij leden aan een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief. Het 
vaarseizoen is inmiddels begonnen en wellicht zijn er leden die van hun hart geen moordkuil willen 
maken en iets willen schrijven voor de nieuwsbrief.                                                                                                                                                  
Door de jaren heen zijn er 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. 
Inleverdatum voor de laatste nieuwsbrief van 2019: zaterdag 2 november 
Uw stukje kunt u indienen bij de redactie (Marjolijn Boer) adres zie website en of doorsturen per E mail 
naar: marjolijnboer@planet.nl 
  



 AANVRAAG WINTERBERGING 2019-2020 

Altijd invullen, ook als u in de haven overwintert of naar elders gaat. 
Inleveren: Uiterlijk 20 september 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. 
 
Data op de wal: zaterdag  19 okt   26 okt   2 nov 2019 
 
In 2020 vallen de feestdagen voor het te waterlaten ongunstig. We kiezen ervoor om alle boten op 
zaterdag 18 april 2020 te water te laten gaan. Om toch op tijd klaar te zijn die dag, zullen we dan 
tussen de middag 45 minuten in ploegen pauze houden.  
 
Let op: De eerstvolgende te waterlating na zaterdag 18 april is minimaal  4 weken later en nader af te 
stemmen met het bestuur W.V.S. 
               
 

AANVANG WERKZAAMHEDEN 08.00 UUR 
 
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. 

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 A. de Keizer,  Simon  Stevinstraat 8 

 

Datum:                                             Handtekening: 

 

 
 
 
 


