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Stukje van de (nieuwe) voorzitter  
Na 30 jaar een bestuursfunctie te hebben vervuld, waarvan de laatste 15 

jaar als voorzitter, heeft Bert Broekhuizen de hamer overgedragen aan ondergetekende  tijdens de 

ALV afgelopen 8 april. 

In deze afgelopen  periode hebben wij Bert leren kennen als een kundig iemand met als resultaat een 

gezonde vereniging. De vereniging mag dan ook trots zijn dat Bert voor langere tijd mede en samen 

met de huidige en andere bestuursleden aan het roer gestaan heeft van de vereniging. 

Overigens ligt het in de bedoeling deze trend ook in de toekomst door te zetten en zullen wij als 

bestuur en vereniging zorgvuldig blijven omgaan met de beschikbare middelen. 

De meeste leden van mijn generatie zijn mij wel bekend, echter ook de leden met wie ik nog geen 

kennis heb kunnen maken  tijdens de bekende  jaarlijks terugkerende “Kaaidagen” of in de 

jachthaven zelf, zou ik in de toekomst graag willen leren kennen. 

Na een afwezigheid van een aantal jaren (aangezien ik mijn toenmalige Yamarin verkocht en nog 

geen ligplek in de haven had voor mijn huidige boot) heb ik dit jaar, na 16 jaar op de wachtlijst te 

hebben gestaan, voor mijn huidige lengte weer een plek toegewezen gekregen in de jachthaven. 

Van mij zult u wellicht geen spannende reisverhalen kunnen verwachten aangezien wij de boot 

voornamelijk voor dagtochten gebruiken met de kinderen, echter mocht er onverhoopt iets 

onderweg gebeuren wat opvalt zal ik u dat zeker niet onthouden. 

Verder wens ik hierbij alle leden alvast een veilig en geslaagd vaarseizoen 2016  toe! 

Bart Boer 

Uit de bestuursvergadering 
Nieuwe leden 

1530 Campen  van D. 

Baggeren Kaai 

Tijdens de ALV van 8 april 2016 informeerden wij u dat wij inmiddels een offerte ontvingen voor de 

eventueel uit te voeren baggerwerkzaamheden op de Kaai. 

De kosten hiervan zouden rond de € 50,000.- bedragen. Aangezien wij het uitbaggeren wel op de 

meerjarenbegroting  meenemen, echter nog niet volledig gereserveerd  hebben, besloten wij als 

bestuur dit voorlopig niet uit te laten voeren. Deze beslissing is mede genomen omdat in de nabije 

toekomst verenigingen eventueel BTW-plichtig worden (zie nieuwsbrief 2016-02), wat inhoudt dat 

wij als vereniging BTW terug kunnen vorderen voor gedane investeringen. 
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Huurverhoging gemeente 

In 2013 is gebleken dat de gemeente een huurverhoging doorgevoerd heeft van 2,3%. 

Deze verhoging is echter nooit doorberekend aan de leden. 

De verhoging van 2013 zal dit kalenderjaar alsnog worden doorberekend aan de leden. 

Het nieuwe tarief wordt € 4,75 in plaats van € 4,64 per m2. 

Rondvragen ALV 8 april 2016 

Tijdens de rondvraag in de ALV werd een vraag gesteld door een lid waarom wij geen gebruik maken 

van automatische incasso. 

Deze vraag is weleens eerder onderzocht door het bestuur en na intern beraad blijken er toch 

(alsnog) enkele haken en ogen aan te zitten waardoor dit automatische systeem nog steeds extra 

handelingen en opvolging vraagt. 

Voorlopig zullen wij hiervan geen gebruik maken. 

Een tweede vraag was of ook de toegangspoort tijdens het zomerseizoen gesloten kon blijven, 

aangezien wij echter ook passanten faciliteren zal de poort gewoon openblijven. 

Een gestelde vraag of cameratoezicht gerealiseerd zou kunnen worden, zullen wij in het bestuur 

inventariseren (wordt vervolgd). 

Het verzoek van een kaaivrijwilliger om geen chemisch afval meer in de vuilnisbak te deponeren 

aangezien de gemeente streng  controleert, is een terechte vraag. 

Hierbij zouden wij de leden nogmaals willen wijzen op de milieuregels genoemd in het HR. 

Het zou immers zonde zijn van het geld als wij als vereniging een boete zouden krijgen met eventuele 

verdere gevolgen. 

Het bestuur 

Ontwikkeling aanpak meedenken oplossing trailerhelling 
In onze nieuwsbrief  2016-02 berichtten wij u dat een aantal opties bekeken werd voor het realiseren 

van een trailerhelling. 

De opties die onderzocht werden  waren uitbreiding terrein op de Kaai en de gemeentehaven. 

Op 8 april 2016 spraken wij met de gemeente hierover en uit deze opties kwam naar voren dat een 

trailerhelling mogelijk te verwezenlijken is in de gemeentehaven waarbij de W.V.S. verzocht werd 

mee te denken omtrent de realisatie. 

Een eis van de vereniging is dat indien wij ligplaatsen verliezen deze gecompenseerd dienen te 

worden. 

Wij zullen u op de hoogte houden via de nieuwsbrief omtrent de voortgang. 

Het bestuur 



Heeft u, nu het recreatieseizoen weer gestart is, vaarplannen op 
de Waal? Ter hoogte van Wamel – Ophemert zijn de kribben in de 
binnenbocht verwijderd en vervangen door langsdammen: stenen 
dammen in de vaargeul, parallel aan de oever. Daarmee is hier een 
scheiding ontstaan tussen de hoofdgeul –voor de beroepsvaart- en 
een oevergeul, te gebruiken door de recreatievaart. Bij Ophemert 
is een langsdam aangelegd aan de rechteroever. Bij Dreumel en 
Wamel is een langsdam aangelegd aan de linkeroever. 

Oevergeul
Met de langsdammen scheidt Rijkswaterstaat de beroepsvaart en 
de recreatievaart. Dit draagt bij aan de veiligheid. In 2016 kan de 
linkeroevergeul, ter hoogte van Dreumel en Wamel, door de recreatie
vaart gebruikt worden. Het betreft éénrichtingsverkeer in de opvaart 
en het is een aanbevolen route. Er kan dus stroomopwaarts achter 
de dammen worden gevaren. Er geldt een snelheidsbeperking van 
9 km/h in de oevergeul. Bij Ophemert is een langsdam aangelegd 
voor de afvaart aan de rechteroever. Deze oevergeul wordt in 2017 
open gesteld.

De oevergeul invaren; let goed op de bebording 
en markering
Of een oevergeul open of gesloten is, wordt weergegeven met 
behulp van Bord D.3 en Bord A.1. De oevergeul mag gebruikt 
 worden door kleine schepen tot een lengte van 20 m. Dit wordt 
onder het verkeersteken aangegeven met de tekst “Sport”. 

Bij de toegang tot de geulen is de minimaal beschikbare waterdiepte 
aangegeven met een verkeersteken. De recreatievaarder dient hierbij 

zelf de benodigde kielspeling te berekenen. Bij de invaart is het 
belangrijk rekening te houden met de stroming, zuiging en de 
effecten van de beroepsvaart. De zuiging en golfslag zorgen voor 
een variabele diepte van de geul. De oevergeul is gesloten bij lage 
rivierwaterstanden (< 2,00 m in de linkeroevergeul) en bij hoge 
rivierwaterstanden (20 cm voordat de langsdam onderwater gaat). 

Bord D.3: oevergeul geopend 
Aanbevolen route voor de categorie sport

Bord A.1: oevergeul gesloten 
Verboden in te varen

Rijkswaterstaat sluit de oevergeulen ook bij calamiteiten in de oever
geul, bij onveilige situaties en tijdens onderhoudswerkzaamheden. 

Tussentijds oversteken en de oevergeul uitvaren
Het is alleen mogelijk om aan het begin en halverwege (naar de 
haven van Tiel of het Amsterdam Rijnkanaal) de oevergeul te verlaten 
om de hoofdgeul over te steken. Let goed op tegemoet komend 
scheepvaartverkeer en op achteropkomende scheepvaart (mee
liggers). Let ook goed op het oversteken van de veerpont Wamel
Tiel. Indien u het AmsterdamRijnkanaal in wilt varen, kunt u de 
oevergeul verlaten bij veerpont WamelTiel. U vervolgt dan uw weg 

Veilig varen op de Waal

Linkeroevergeul 
Dreumel - Wamel 
voor recreatie-
vaart geopend 
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volgens tekening. Bent u varend binnen het blokgebied van sector 
Tiel en in bezit van een marifoon, dan moet u “bijzondere” 
manoeuvres melden op VHF 69. Bijzondere manoeuvres zijn o.a. 
oversteken van de vaarweg en het in en uitvaren van de havens. 
Buiten dit gebied moet de marifoon op VHF 10 ingeschakeld zijn 
voor schipschip verkeer. 

Op de langsdam staan bakens die bij hoog water markeren waar 
de langsdam ligt. Groenwit horizontaal gestreepte tonnen geven 
in de oevergeul Wamel – Dreumel de ondiepten in het water aan 
(aan de zandkant).

Let op: de langsdammen zijn onderbroken door openingen.
In die openingen liggen onderwaterdammen en daar kan en mag 
dus niet doorheen gevaren worden. De onderwaterdammen zijn 
gemarkeerd met gele tonnen. U dient tenminste 5 meter afstand 
te houden tot deze tonnen. De markeringen op de langsdam, en op 
het water zijn conform het scheepvaartreglement.

Ruimte voor de Rivier

Het project Kribverlaging Waal en Langsdammen  
Wamel – Ophemert is één van de ruim dertig maatregelen 
van het Programma Ruimte voor de Rivier. Dit programma 
maakt het Nederlandse rivierengebied veiliger en biedt 
de regio tegelijkertijd kansen om het gebied ruimtelijk 
te ontwikkelen.

Langsdammen
Een langsdam is een parallel aan de stroomrichting lopende dam 
die de rivier opdeelt in twee geulen: een oevergeul en een hoofd
geul. Een langsdam houdt de hoofdgeul op diepte, zoals kribben 
dat ook doen. Doordat langsdammen parallel aan de stroomrichting 
van de rivier lopen, stroomt het water makkelijker door dan bij 
kribben. De aanleg van een langsdam zorgt in één keer voor een 
betere waterafvoer bij hoge rivierwaterstanden, de vaardiepte bij 
laag water en de veiligheid voor de scheepvaart en natuur langs de 
rivier. Zo draagt de aanleg van langsdammen bij aan het behalen 
van de waterstanddaling die is vastgesteld in het programma Ruimte 
voor de Rivier van Rijkswaterstaat.

Meer informatie
De Waal is de breedste en drukst bevaren waterweg van WestEuropa. 
Vaar veilig en ga goed voorbereid het water op. Kijk voor tips en 
informatie over veilig varen op www.varendoejesamen.nl.
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Wilhelminakanaal: Hinder en stremming tussen Sluis II en brug Heikantsebaan 
Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 10 maart 2016- Laatste update: 10 maart 2016 15:44 uur 
Van maandag 2 mei tot en met maandag 5 september voert aannemerscombinatie Heijmans-Boskalis 
in opdracht van Rijkswaterstaat werkzaamheden uit in het Wilhelminakanaal in Tilburg. De 
werkzaamheden vinden plaats vanaf Sluis II tot en met de brug Heikantsebaan. 
Deze werkzaamheden zijn nodig om klasse IV schepen in de toekomst op dit kanaal te kunnen laten 
varen. Vaarweggebruikers dienen in deze periode rekening te houden met extra wachttijd. Tussen 
medio mei en medio juni is het Wilhelminakanaal geheel gestremd en moeten schepen omvaren. In 
de bouwvakantie wordt er niet gewerkt en kunnen schepen ongehinderd varen. 

Werkzaamheden en stremmingen 
Maandag 2 mei 00.00 uur tot en met maandag 16 mei 24.00 uur 
Tijdens deze periode is vrije doorvaart mogelijk, maar moeten vaarweggebruikers wel rekening 
houden met een wachttijd van maximaal twee uur per dag. In deze fase wordt er een heisleuf 
gegraven en wordt er een gedeelte van de damwanden aangebracht. 
Dinsdag 17 mei 00.00 uur tot en met zondag 19 juni 24.00 uur 
In deze periode is het Wilhelminakanaal in Tilburg geheel gestremd voor vaarweggebruikers. 
Omvaren kan via het Máximakanaal en de Zuid-Willemsvaart. Deze omleidingsroute is geschikt voor 
schepen met een breedte tot 7,2 meter. De omleiding is 120 kilometer. De stremming is nodig om 
damwanden, buispalen en geleidewerk in het kanaal aan te brengen. 
Maandag 20 juni 00.00 uur tot en met zondag 24 juli 24.00 uur 
Vrije doorvaart is in deze periode mogelijk. Houd wel rekening met een wachttijd van maximaal twee 
uur per dag. In deze fase wordt het geleidewerk verder afgebouwd. Ook wordt het kanaal dieper 
gemaakt en wordt er bodembescherming aangebracht. 
Maandag 25 juli 00.00 uur tot en met zondag 21 augustus 24.00 uur 
De vaarweg is gedurende deze periode geheel vrij voor de scheepvaart, omdat er niet gewerkt wordt 
vanwege de bouwvakantie. 
Maandag 22 augustus 00.00 uur tot en met maandag 5 september 24.00 uur 
In deze laatste fase is vrije doorvaart mogelijk, waarbij de scheepvaart wel rekening moet houden 
met een wachttijd van maximaal twee uur per dag. In dit stadium worden de laatste werkzaamheden 
verricht. 

Grotere schepen op het Wilhelminakanaal 
De werkzaamheden maken onderdeel uit van het project Verbreding en verdieping 
Wilhelminakanaal in Tilburg, een gezamenlijk project van Rijkswaterstaat, gemeente Tilburg en 
provincie Noord-Brabant. Deze handelingen zijn nodig om in de toekomst grotere schepen te kunnen 
laten varen op het Wilhelminakanaal in Tilburg. 

Het bestuur 

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 
gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26 

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in het bijzonder de 
ereleden P.J. Bakker, J. v.d. Vlies, B. v.d. Hel en  J. Verschoor en de heer A. Schroot van Schuttevaer 
welkom. G. van Leeuwen, P. van Houwelingen, J. Stuij, M. van Aken, P. v.d. Knaap en G. v.d. Weiden 
hebben zich afgemeld. Inclusief het bestuur zijn 72 leden aanwezig. De voorzitter hoopt op een 
prettige vergadering. 
Vanwege het 100-jarig bestaan van café Korevaar feliciteren wij Corine en Marcel en overhandigen 
haar een bloemetje namens de W.V.S. 

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/wilhelminakanaal-verbreding-verdieping-en-nieuwe-sluis/index.aspx
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/wilhelminakanaal-verbreding-verdieping-en-nieuwe-sluis/index.aspx
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2. Verslag van de vergadering van 27 maart 2015 
Het verslag van deze jaarvergadering was in 2015 te lezen in het clubblad maar werd voor het eerst 
in 2016 ook verspreid via de email. Geen van de leden hebben vragen of opmerkingen over dit 
verslag. Het wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Financieel verslag over 2015 
De stukken worden onder de aanwezige leden verspreid. De penningmeester Bert de Gruijter geeft 
een toelichting op het overzicht begroting / werkelijke kosten, de balans en de verlies- en 
winstrekening.  
De te verwachten investeringen staan vermeld onder de afschrijvingenstaat. 
Het financiële verslag wordt onder dankzegging aan de penningmeester door de vergadering 
goedgekeurd. 
 
4. Verslag van de kascommissie 
De kascommissie bestaat uit J. Teeuwe, W. de Vos en P.J. Bakker. Aan het bestuur is schriftelijk 
gemeld dat de kascommissie de boeken heeft gecontroleerd en in orde bevonden. De 
penningmeester en de kascontrolecommissie worden bedankt met een applaus. Het bestuur wordt 
gedéchargeerd. 
 
5. Verkiezing lid kascommissie 
De kascommissie bestaat uit de heren J. Teeuwe, W. de Vos en P.J. Bakker. W. de Vos is aftredend. 
De voorzitter bedankt hem voor zijn bijdrage.  
De voorzitter vraagt wie zich aanmeldt voor de kascommissie waarop Kees v.d. Waal reageert. 
Omdat niemand stemming verlangt, wordt hij bij acclamatie gekozen. Voor de inzet krijgt de 
kascommissie applaus. 
 
6.  Jaarverslag 2015 
Het jaarverslag 2015 plaatsten wij in de nieuwsbrief.  
Het verslag wordt zonder verdere opmerkingen door de vergadering goedgekeurd. 
 
7.  Pauze 
 
8.  Begroting 2016 
De begroting voor 2016 wordt onder de aanwezige leden verspreid. Deze wordt door de 
penningmeester Bert de Gruijter van een toelichting voorzien. We zien een gelijkmatige winst door 
de jaren. 
De kosten voor het baggeren op de Kaai worden geraamd op circa € 50.000, mogelijk dat er nog een 
betere offerte komt. We blijven hiervoor "sparen". 
Verder is er een voorstel van de overheid om BTW in te gaan voeren bij watersportverenigingen. Of 
dat een laag of hoog tarief gaat worden moet nog vastgesteld worden. Bij invoering van BTW-plicht 
kunnen wij weer wel circa € 6.000 BTW aftrekken die we moeten betalen over het baggeren. 
Een aanwezige vraagt voor  de volgende keer om grotere afdrukken. 
De leden hebben verder geen vragen. 
Onder dankzegging aan de penningmeester wordt de begroting verder ongewijzigd vastgesteld. 
 
9.  Stand van zaken trailerhelling gemeente 
Verleden jaar om deze tijd bespraken wij het plan van de gemeente voor een trailerhelling naast het 
autosteiger in onze haven. Dit plan zou ons ligplaatsen gaan kosten en wij waren er op tegen. 
Op 22-7-2015 ontvingen wij toen een brief van de gemeente waarin zij ons de huur opzegden. Deze 
mededeling sloeg bij ons in als een bom. Daarna is er veel gebeurd maar ook weer niet. 
We hebben ons juridisch bij laten staan en een brief teruggestuurd. Toen bleef het lange tijd stil. 
In  februari 2016 stuurden we weer een brief. Wij kregen een verzoek voor een gesprek. 
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Wij waren bereid mee te denken over een trailerhelling maar dan moest wel de aangetekende brief 
van tafel. Deze brief werd ingetrokken en de lucht was opgeklaard. Nu denken wij dus serieus mee 
met de gemeente. Het Plaatje nabij Baanhoek, de Kaai, westkant loswal en kop autosteiger bleken 
geen alternatief. Een probleem voor de keuze voor onze haven is het parkeren wat nog opgelost 
moet worden door de gemeente. De gemeente wil het verlies van huidige ligplaatsen compenseren 
met 1 of 2 langere steigers G/H en I/J richting gemeentekantoor. 
Ons uitgangspunt is dat de hier uit vloeiende kosten voor rekening van de gemeente komen. Ook de 
exploitatie moet nog bekeken worden. 
We hebben nu dus perspectief. 
Ter informatie, voor de politiek is de helling in Hardinxveld-Giessendam geen optie. 
 
10.  Bestuursverkiezingen 
Volgens het rooster zijn Arie Klop, Kees Versteeg en Bert Broekhuizen aftredend. Bert Broekhuizen 
stelt zich niet verkiesbaar. Het bestuur draagt Bart Boer voor als voorzitter en Jonathan v.d. Waal als 
bestuurslid. Er wordt een stemcommissie van 3 personen samengesteld en de uitslag van de 
stemming is: 
Arie Klop  67 stemmen 
Bart Boer  66 stemmen 
Kees Versteeg  66 stemmen 
Jonathan v.d. Waal  67 stemmen 
Blanco  6 stemmen 
Het bestuur bedankt de aanwezigen voor het kiezen van de nieuwe en herkozen bestuursleden en 
vraagt om een applaus. 
Omdat Bert Broekhuizen is afgetreden, willen wij hem bedanken voor zijn jarenlange inzet. Bart Boer 
houdt een speech en overhandigt hem een cadeau met een bos bloemen. 
Verder wordt hij benoemd tot erelid en hoeft nooit meer contributie te betalen. 
De afgetreden voorzitter houdt hierna een speech en bedankt ons voor het cadeau en bloemen. 
 
11.  Rondvraag 
1 Aad Bronkhorst vraagt of we automatische incasso's kunnen invoeren. Het bestuur denkt dat 

deze manier van betalen nog meer problemen geeft dan het huidige systeem. 
      Voorts vraagt hij om de poort ook zomers op slot te houden. 
 Het bestuur denkt dat dit een schijnveiligheid is en problemen  geeft met passanten en ook 

niet ''vriendelijk" is. De vraag om camera's gaan we bespreken. 
2 Theo de Bruin vraagt of klussers hun chemisch afval niet in de container willen gooien maar 

mee naar huis willen nemen of het bij de gemeentewerf willen inleveren. Zie ook  
 ons reglement milieuregels. 

Tevens het verzoek om na half maart niet meer te schuren aan boten i.v.m. aflakken. Klussers 
moeten dit onderling regelen, het bestuur staat hier buiten. 

3 Cees Redelijkheid is voor uitbreiding van de pieren omdat hij nog op de wachtlijst staat, op 
dit moment is daar nog niets over te zeggen. 

4  Piet van Houwelingen heeft zich afgemeld maar vroeg eerder of er ligplaatsen van 15 meter 
kunnen worden gecreëerd. 

 Het bestuur zegt dat hier helaas geen wachtlijst voor is. 
 
12.  Sluiting 
De voorzitter bedankt alle leden die zich inzetten voor de vereniging en vraagt hiervoor applaus wat 
direct volgt. Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun komst en 
sluit de vergadering. 
 
Dit verslag wordt vastgesteld in de volgende ledenvergadering.  
 Het bestuur 
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