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Stukje van de voorzitter 
Het seizoen zit er weer op en vele boten zijn weer uit het water getakeld. 

Het nieuwe lierenhok was voor sommige leden tijdens de jaarlijkse Kaaidagen een opvallende 

vernieuwing  en hierop kwamen veel positieve reacties (met dank aan Bert Boer). 

 

Voor velen begint het jaarlijkse terugkerende onderhoud mits het weer het toelaat. 

Voor een sloep, zoals die van ons, is dit minimaal en volstaat een  poetsbeurt en volgend jaar een laag 

nieuwe antifouling. 

 

 
 

Graag zou ik nog onder de aandacht willen brengen om bij deze werkzaamheden, hetzij op de Kaai of in 

de haven, ook rekening te houden met andere boten van leden die gestald staan of in het water liggen, 

zodat hier geen overlast veroorzaakt wordt. 

 Bart Boer 

 

                                                    

 

 

 

                        

 

http://www.pietvanderknaapdoehetzelf.nl/
http://www.daveco.nl/
http://www.ddreklame.nl/documents/home.xml?lang=nl
http://www.verheijbv.nl/
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Uit de bestuursvergadering 

Nieuwe leden 

1550 Lemmen   J.S. 

1551 Heijkoop   L. 

1552 Wetering van de R.M. 

1553 Kurvers   S.A. 

1554 Bruchem van A. 

1555 Bisschop   W.J. 

1556 Zanten van H.A. 

1557 Houwelingen van M. 

1558 Voorberg   P. 

 
Technische zaken 
De zwenkkraan is voor keuring begin oktober uit elkaar gehaald en ook zijn de hijsbanden bekeken of 
deze al aan vervanging toe waren. 
Het lierenhok is aangepakt en het is fijn om te zien dat wij hiermee de eerstvolgende jaren weer vooruit 
kunnen. 
De lorriesteunen zijn verlengd voor de Kaai. 
 
Activiteitencommissie 
Ook dit jaar zal Sinterklaas de WVS weer aandoen en dit festijn zal plaatsvinden op 26 november 2016 
(voor verdere informatie zie website en deze nieuwsbrief). 
 
Contacten met het watersportverbond, VNM KNMC en de federaties 
Op 29 november staat een vergadering ingepland met het verbond omtrent de laatste stand van zaken. 
 
Financiën 
Zoals reeds gemeld in de voorgaande nieuwsbrief,  gaan wij in 2017 als WVS kosten maken  om aan de 
huidige legionellawetgeving te voldoen (zie verder in deze nieuwsbrief meer informatie omtrent de 
legionella). Ook zullen wij te maken krijgen met jaarlijks terugkerende  kosten i.v.m. controles etc. 
Deze kosten zullen wij in kaart gaan brengen en zo nodig gaan doorberekenen aan de leden. 
 

                        

                                                                                                      

http://www.rvmkunststoffen.nl/
http://www.drinkwaard.com/
http://www.hogendoornkeukens.nl/
http://www.caydens.com/
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Kantinezaken 

Even bijpraten met leden of passanten over boten of andere zaken, 
het kan allemaal onder het genot van een versnapering op het 
clubschip. 
Om de planning ook voor volgend jaar weer passend te kunnen maken zijn wij nog op zoek naar enkele 
vrijwilligers die het leuk vinden om ongeveer 5x per jaar een bardienst te draaien.  
 
Gedurende het vaarseizoen van april tot en met oktober op de donderdagavond en in het winterseizoen 
op de zaterdagmiddag.  
 
Lijkt het je leuk om mee te draaien met deze gezellige club, dan kunnen jullie contact opnemen met 
Jan Hansum,  telefoonnummer 06-53861180. 
 De barcommissie 
 

Van de havenmeester 

Aan het einde van het seizoen lag er weer hondenpoep op de steigers A – M. Beste leden, ruim s.v.p. 
zelf meteen de poep op. Het is niet prettig voor andere leden als men poep aan de schoenen krijgt. 
METEEN OPRUIMEN  DUS! 
 
Iemand heeft in de ark op het prikbord een verslag opgehangen uit een krant/tijdschrift met betrekking 
tot de recreatievaart. In dit artikel staat te lezen dat diverse sluizen minder  recreatievaart hebben 
doorgelaten. Ook in onze haven hebben we weer minder gasten gehad. Dit jaar waren het er 160, 
verleden jaar 182 en in 2014 191. Uit het buitenland  kwamen er 4 uit Duitsland en 4 uit België.  
Als volgend jaar het Baggerfestival gehouden zal worden, komt het bezoekersaantal misschien hoger uit. 
 
Er waren dit jaar 53 aanvragen voor een zwerfplek. Verleden jaar 54 en in 2014 63. Negen zwervers 
hebben geen gebruik gemaakt van hun aanvraag. Zoals gewoonlijk moesten de zwervers half augustus 
de boxen weer vrijmaken. Iedereen heeft zich keurig aan de afspraak gehouden. Vier zwervers hebben 
niet op tijd hun zwerfgeld betaald, zij krijgen nu een rekening. Het is de bedoeling dat het zwerfgeld  
uiterlijk 15 oktober bij mij in de ark betaald is. Nu is het extra werk om een rekening te sturen. 
 
Mocht er nog iemand een sleutel van de kleine poort nodig hebben, bel mij even dan kunnen we een 
afspraak maken  wanneer de sleutel opgehaald kan worden. De borgsom van de sleutel is  € 22,—. 
 Ineke Boer 
 

                     

 

http://www.dekker-stam.nl/
http://www.klopwatersport.nl/
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Legionella 

Naar aanleiding van de controle die wij 12 juli 2016 kregen m.b.t. de legionellawetgeving en waaruit 
bleek dat wij momenteel niet aan de huidige wetgeving voldeden, ontvingen wij op 2 september jl. een 
brief met een last onder dwangsom van overheidsinsteling IL&T. 
 
In deze brief werden ons de onderstaande feiten ten laste gelegd: 
Last 1: het uitvoeren of actualiseren van een legionella-risicoanalyse. 
 
Last 2: het opstellen of actualiseren van een legionella-beheersplan op basis van de legionella-
risicoanalyse. 
 
Last 3: het uitvoeren van maatregelen en controles uit het beheersplan en het bijhouden daarvan in een 
logboek. 
 
Last 4: het uitvoeren van halfjaarlijks onderzoek naar de aanwezigheid van legionellabacteriën in het 
drinkwater. 
  
 
Overheidsinstelling IL&T gaf ons 8 weken de tijd na begunstigingstermijn om de nodige aanpassingen uit 
te voeren zodat wij aan de wetgeving voldoen. 
 
De sancties die IL&T ons oplegde indien wij niet aan de bovengenoemde punten voldeden binnen de 
gestelde termijn konden oplopen tot  Euro 21.000,-- 
 
Als bestuur hebben wij dit als top prioriteit behandeld en de nodige maatregelen genomen om binnen 
de gestelde termijn aan de ten laste gelegde feiten te voldoen. 
Ten eerste  omdat wij als vereniging ook een zorgplicht hebben tegenover de leden om een 
legionellauitbraak te allen tijde te voorkomen en ten tweede om de opgelegde sanctie af te doen 
wenden. 
 
Inmiddels hebben wij de door ons genomen maatregelen bij de hierboven genoemde feiten tijdig (voor 
het verstrijken van de begunstigingstermijn) ingediend bij IL&T en wachten op goedkeuring. 
 
Bij het schrijven van dit stukje hebben wij verder nog geen reactie gekregen van IL&T. 
 
Wordt vervolgd.... 
 
 Het bestuur  
 

                                 

http://www.vogelwonen.nl/
http://www.bs-accus.nl/
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Activiteiten 
 

Sinterklaasfeest 

Zaterdag 26 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 ook weer een 

kort verhaaltje vertellen over ieder kind. We gaan ervan uit dat het ook dit keer een geslaagde middag 

zal worden. Er hebben zich inmiddels 23 kinderen aangemeld.  

Aanvang 13.30 uur. 

 

Kerst klaverjassen/jokeren 

Vrijdag 16 december zal er weer een avond gekaart worden in ons clubschip. Voor liefhebbers van 

klaverjassen en jokeren zal er ook dit keer weer gestreden worden om diverse prijzen. Onder het genot 

van een hapje en een drankje kunt u een gezellige avond verwachten voor slechts € 4,- per deelnemer. 

Koffie en thee zijn gratis. Opgeven van te voren is niet nodig. Iedereen  is van harte welkom. Aanvang is 

19.30 uur 

 

 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Zaterdag 7 januari 2017 zal er in het clubschip een nieuwjaarsreceptie plaatsvinden. Onder het genot 

van een hapje en een drankje kunt u nog eens napraten over 2016 en uw wensen bespreken voor 2017. 

Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom in het clubschip. 

 

Wijnproeverij 

Zaterdag 11 februari zal er op veler verzoek weer een 

geheel verzorgde wijnproeverij plaatsvinden in ons 

clubschip.  

Deze professionele proeverij wordt verzorgd  door Peter Roodnat van Pro-wine. Tevens zullen wij weer 
zorgen voor diverse bijbehorende hapjes, welke bij de verschillende witte en rode wijnen horen. U kunt 
zich hiervoor aanmelden bij Martijn Honders 06-23013254 of via wvsactiviteiten@outlook.com. De 
kosten bedragen €15,00 per persoon(wijn en hapjes incl.). 
Aanvang van deze avond is om 19.30 uur. Kom allemaal gezellig proeven!!! 

 

mailto:wvsactiviteiten@outlook.com
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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 06-23013254. 
Wilt u weten welke activiteiten er in maart en april plaats gaan vinden houdt dan de volgende 
nieuwsbrief in de gaten en de website www.wvsliedrecht.nl.  
 

Ontwikkeling aanpak meedenken oplossing trailerhelling 

Op 19 september jl . hebben wij overleg gehad met Van Vliet en de gemeente omtrent de openstaande 
punten v.w.b. de te verwezenlijken trailerhelling. 
Dit overleg is op verzoek van de W.V.S. voorgesteld aan de gemeente om met de betrokken partijen te 
bekijken wat dit nu voor een ieder concreet  inhoudt. 
 
Tijdens eerdere vergaderingen met de gemeente kwamen wij reeds overeen dat wij als W.V.S. steiger 
G/H mochten verlengen met 16 meter ter compensatie van de ligplaatsen van steigers K en L ten 
behoeve van de trailerhelling. 
 
Als W.V.S. hadden wij ook de volgende onderstaande punten nog openstaan alvorens er een akkoord 
kon komen van onze kant. 
-Schriftelijk akkoord met Van Vliet dat wij 16 meter vanuit onze kant mogen verlengen (steiger G/H) 
-Garantie doorvaart Van Vliet 
-Duidelijkheid waar precies de beschermpalen komen te staan 
-Garantie doorvaart steiger trailerhelling 
 
Op 13 september jl. stuurde de gemeente ons een aangepaste tekening (anders dan eerder 
overeengekomen) welke wij bestudeerden en onze opmerkingen doorstuurden naar de gemeente. 
Ook bleek er nog geen schriftelijk akkoord te zijn tussen de gemeente en Van Vliet voor het verlengen 
van steiger G/H. 
 
Als W.V.S. staan wij nog steeds positief tegenover het realiseren van een trailerhelling , echter zullen 
bovengenoemde open punten eerst vastgelegd moeten worden alvorens wij akkoord kunnen geven. 
Wordt vervolgd..... 
 Het bestuur 
 

                          

mailto:wvsactiviteiten@outlook.com
http://www.wvsliedrecht.nl/
http://www.lascosliedrecht.nl/default.html
http://www.bouwbedrijfvisser.nl/

