
 
Van de voorzitter 
 
Allereerst hoop ik dat alle leden en hun familie in goede gezondheid de Coronaperiode tot dusver 
doorgekomen zijn! 
Nu wij allemaal hopen dat de Coronapandemie op zijn retour is en ook de regering de maatregelen 
inmiddels versoepeld heeft, kunnen wij stellen dat dit alles ook veel impact heeft (gehad) voor de WVS. 
Het waren en zijn nog steeds maanden van improvisatie en aanpassingen om zo goed als het gaat 
activiteiten of werkzaamheden door te kunnen laten gaan. 
 
Allereerst werden wij geconfronteerd met de maatregelen van de overheid wat o.a. inhield dat sanitair 
en de clubaccomodaties zowel in de jachthaven alsook op de Kaai gesloten dienden te worden. 
Tevens diende de 1.5 meter gerespecteerd te worden en waren er andere aanvullende eisen, welke wij 
u reeds eerder meedeelden via een aparte brief. De 1.5 meter regelgeving is overigens nog steeds van 
kracht. 
 
Het tewaterlaten van boten werd een probleem, aangezien er op een Kaaidag toch gemiddeld tussen de 
40-60 mensen rondlopen. Door echter veel inzet en moeite is het tewaterlaten van boten stapsgewijs 
uitgevoerd m.m.v. een kleine groep vrijwilligers, waarbij de door de overheid gestelde maatregelen 
nagevolgd werden. 
 
De bestuursvergaderingen mochten en konden we niet meer in de ark beleggen en zo bedachten we dat  
via Skype digitaal te beleggen. Dit was voor de WVS een primeur en in totaal hebben wij 2x een digitale 
vergadering gehouden. Persoonlijk ben ik blij dat we nu weer fysiek kunnen vergaderen! 
 
Het faciliteren van leden voor aanvragen van zwerfplekken of overige vragen werd bemoeilijkt, omdat 
de havenmeester niet fysiek aanwezig mocht zijn. Dit hebben wij opgelost door de havenmeester ook 
zoveel mogelijk vanuit huis te laten werken na overleg. Inmiddels is de havenmeester vanaf 15 juni weer 
fysiek aanwezig op de ark tussen 19.00 -20.00 uur tot blijdschap van velen. 
 
Voor de rest van het seizoen zullen wij ook de ontwikkelingen omtrent Corona en gestelde maatregelen 
blijven volgen om zodoende de veiligheid voor u en uw naasten zoveel mogelijk te borgen. 
Verder wens ik ieder alvast een fijne en vooral gezonde vakantieperiode 
toe!!  
 
Bart 

 



Uit de bestuursvergadering 
 
Algemene ledenvergadering  18 september 2020 
De ALV, welke gepland stond voor 27 maart, heeft geen doorgang kunnen vinden i.v.m. de Corona 
situatie.  Inmiddels zijn de maatregelen versoepeld en mogen wij weer een ALV organiseren mits wij aan 
de 1,5 meter afstand eis kunnen voldoen. Om dit te kunnen garanderen hebben wij besloten de ALV te 
laten plaatsvinden in Partycentrum de Lockhorst aan de Sportlaan 1 te Sliedrecht. 
De voorgenomen datum waarop wij de ALV zullen beleggen is 18 september 2020. 
Bij dit zalencomplex kunnen de Corona maatregelen prima nageleefd worden. 
U zult hierover een aparte mail nog ontvangen. 
 
Secretaris gevraagd 
Als bestuur zijn wij op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie van secretaris. 
De beoogde opvolger van dhr Visscher heeft om persoonlijke redenen laten weten de werkzaamheden 
niet te kunnen combineren. 
Leden die hiervoor interesse tonen kunnen dit laten weten of via de mail: secretaris@wvsliedrecht.nl 
 
Havenzaken 
Besloten is de poort vooralsnog 24/7 gesloten te houden voor niet leden. 
Wel zullen wij de poort openhouden tussen 19.00-20.00 ten tijde dat de havenmeester aanwezig is en 
zodoende eventuele nieuwe leden toegang hebben en zich kunnen melden op de ark. 
Leden die in aanmerking komen voor een zwerfplek, of ligplaatshouders zullen een druppel moeten 
aanschaffen na betaling van € 22,- borg. Deze druppel kan aangekocht worden bij de havenmeester. Tot 
dusver zijn er reeds 384 druppels uitgegeven. 
Verder zal het sanitair en de kantine op de haven als ook op de Kaai tot nadere berichtgeving gesloten 
blijven. Dit omdat wij niet garant kunnen staan dat de bijbehorende verantwoordelijkheden en 
maatregelen in acht kunnen worden genomen. 
 
Onderstaande ter herinnering  
Voor wat betreft het inleveren van de “oude” sleutels voor toegang tot de haven en Kaai blijkt dat een 
aantal leden de sleutels nog niet omgewisseld heeft. 
Hierbij willen wij u informeren dat de oude sleutels tot 15 oktober 2020 ingewisseld kunnen worden bij 
de havenmeester voor een nieuwe sleutel (druppel). 
Na deze datum is het niet meer mogelijk de sleutel kostenloos om te wisselen. 
 
Kaaidag 
Het tewaterlaten van boten werd in eerste instantie een probleem door de gestelde 
Coronamaatregelen. 
Door echter de enorme inzet van de Kaaiploeg waaronder o.a. Theo de Bruin, Kees Klein, Paul vd Wiel, 
en enkele bestuursleden zijn alle boten tot grote blijdschap toch te water gelaten. 
Hoe en of de boten in oktober weer uit het water kunnen zullen we moeten bekijken. 
 

                                                                                                          
 



 
 
Overlast in de haven 
Mocht u (tijdens de warmere dagen) overlast ondervinden van zwemmers en/of (jeugdige) niet-leden 
die niets op de jachthaven te zoeken hebben, verzoeken wij u dit te melden op onderstaand nummer. 
 
0900-8844 of online: https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen. 
 
Op deze manier worden alle meldingen in kaart gebracht aangezien de politie tot dusver geen 
meldingen van overlast ontvangen zou hebben aldus de gemeente. 
 
Legionella 
Alle nieuwe palen zijn inmiddels doorgelust en zijn operationeel. 
Ook zijn er 2x2 stuks nieuwe monsters genomen door de firma HBM in opdracht van de gemeente. 
Wij wachten nog op de uitslagen. 
  
Technische Commissie 
De zonnepanelen zijn inmiddels geplaatst op het “Kombuisje” en wij hebben inmiddels profijt van de 
opbrengst. 
 
Op de haven blijken de roosterklemmen los te laten en hiervoor bespreken wij met het bedrijf, welke 
deze geleverd heeft, een passende oplossing. 
 
De opties voor het vervangen en realiseren van een nieuwe clubaccomodatie als vervanging van de  
“Cornelis Korevaar” zullen nog verder uitgewerkt worden. 
Zodra hierover meer bekend is zullen wij deze opties met u delen. 
  

Van de activiteitencommissie 
I.v.m. corona en mijn privé omstandigheden staan de activiteiten stil. Ik hoop dat we spoedig weer leuke 
activiteiten kunnen plannen, zodat we weer leuke tijden kunnen beleven met elkaar. 
 
Zodra ik een mogelijkheid zie om iets leuks te kunnen organiseren zal ik deze met beide handen 
aanpakken. 
Tips zijn en blijven van harte welkom!! 
 
Martijn 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



Brief aan WVS    
Sliedrecht, 12 mei 2020 
 
Beste allemaal, 
In de mail van mei 2020, met de tweede Nieuwsbrief van dit jaar, konden we lezen, dat de Kaaidag geen 
doorgang kon vinden, vanwege het Coronavirus. Het bestuur en de vrijwilligers hebben een prima 
oplossing gevonden door per avond 3 boten te water te laten en dat heeft geresulteerd in nu al 7 weken 
bezig zijn met het te water laten van onze boten. Wij denken hier allemaal gemakkelijk over, maar ik 
geef het jullie te doen, om zoveel van je vrije tijd op te geven, door constant in de weer te zijn, in je vrije 
tijd, met het te water laten van andermans boot. En niet gelijk zeggen: maar ze vinden het leuk en 
hebben er zin in. Soms heb je het gewoon voor je “Cluppie” over en je denkt er verder niet bij na. Dan 
moet je wel heel veel feeling, liefde en inzet tonen. En dat is wat vrijwilligers vaak in zich hebben. We 
weten, dat in Sliedrecht ongeveer 1/3 van de inwoners op de één of andere wijze zich inzetten voor 
anderen. Vaak wordt er door de Gemeente Sliedrecht een compliment of gemeentepenning 
aangehangen, maar jullie hebben ook een dikke pluim verdiend, dat vinden wij. 
Wij kennen iemand, die eerst boten van de leden te water heeft gelaten en daarna pas de eigen boot ter 
hand heeft genomen.  
 
Een gedicht voor jullie kanjers: 
 
Er is veel egoïsme in ’t leven 
velen willen steeds meer en meer 
zijn niet blij met wat jullie ze geven 
zeggen praktisch nooit geen “dank u” meer 
gelukkig zijn er nog die om anderen geven 
die steken net iets anders in elkaar 
als vrijwilligers gaan ze door het leven 
en staan altijd voor een ander klaar 
 
Vrijwilligers, jullie inzet is belangrijk in ons leven 
daarom willen wij jullie bedanken voor wat jullie doen 
voor alles wat jullie hebben gegeven 
jullie tijd, liefde voor WVS, jullie verdienen een zoen 
 
Bas en Nel Korporaal 
  
 

Van de (Web)redactie 
Wat fijn dat we in deze nieuwsbrief berichten van leden kunnen zetten!  
Maakt u deze zomer iets bijzonders mee, ziet u iets grappigs, interessants of 
bijzonders onderweg. Maak er iets moois van en stuur het naar de redactie!  
 
Uw stukje kunt u indienen bij de redactie (Marjolijn Boer) adres zie website en of doorsturen per e-mail 
naar boer.marjolijn@gmail.com 

 



Van de havenmeester 
Gelukkig kan ik weer in de ark aanwezig zijn met inachtneming van de coronamaatregelen. Dat gaat tot 
nu toe prima. 
Vanaf 15 april tot 15 juni was de telefoon van de ark doorgeschakeld naar mijn telefoonnummer. 
Dat resulteerde in heel veel telefoontjes overdag. De meest gestelde vraag was: “heeft u een plaats voor 
mijn boot, ik heb een boot gekocht en ik zoek een plekje”. Helaas moest ik deze bellers teleurstellen. 
Omdat de poort nu 24 uur op slot is, heb ik ook veel “druppels” uitgegeven. Er zijn nog oude sleutels 
omgeruild. (Dit kan nog tot 15 oktober 2020). 
De poort probeer ik tussen 19.00 uur en 20.00 uur open te houden door middel van de oliekar voor de 
poort te zetten. Soms hebben de leden de oliekar nodig en dan klapt de poort dicht. Mocht u ervoor 
staan bel mij even en ik kom de poort opendoen. 
Nu ik weer in de ark aanwezig ben (tussen 19.00 uur en 20.00 uur) hoop ik de aanvragers voor 
zwerfplekken blij te kunnen maken met een zwerfplek. Er zijn al veertig aanvragen voor een plek. Ik zal 
je bellen zodra je aan de beurt bent. Denk er wel aan, dat als je een zwerfplek krijgt, je een “druppel” 
nodig hebt i.v.m. het feit dat de poort op slot zit. Borgsom voor de “druppel” € 22,-. Graag gepast 
betalen. 
 
Vriendelijk verzoek aan de leden die elders liggen: 
Het is in deze korte tijd, dat ik weer op de haven ben, voorgekomen dat men met de boot in de haven 
komt en in een box gaat liggen die “leeg” is. Maar er zijn geen “lege boxen”, want ik heb al zwerfplekken 
uitgedeeld. Als je van elders komt en je wilt in de haven liggen: altijd bij mij  VOORAF melden. Ik kan 
kijken of ik soms en box voor je hebt. 
Er zijn al weer klachten gekomen over de zwemmers in de haven. Heb je klachten bel naar het nummer 
dat in het mededelingenbord hangt. 
 
Wie het doet weet ik niet, zijn het de eigen leden of zijn het watersporters die patat komen halen, maar 
op de gastensteiger heb ik al een zakje met afval moeten weghalen en bij de deur van de ark had men 
ook al afval neergezet. Graag afval mee naar huis of in de vuilcontainer op de wal (er niet naast zetten). 
 
Mocht u bij mij iets moeten betalen (vlagje, liggeld enz.) graag gepast betalen. 
Ik wens ieder een gezond vaarseizoen. 
 
Ineke 
 

  
 

  



Biesboschfederatie 
 
Voor zover bekend is er momenteel geen bestuur bij de BBF 
Dit houdt in dat als er geen opvolging gevonden wordt de BBF geen bestaansrecht meer heeft. 
(Zie onderstaand citaat gepubliceerd door het VNM) 

 
 
 

.                       

 
 



Varen doe je samen 
Op de jaarvergadering van 2019 heeft Bas Struijk een presentatie gegeven over de 
werkzaamheden van Branchevereniging  
Koninklijke BLN-Schuttevaer. (www.bln.nl) 
Tijdens deze presentatie kwam ook het project ‘Varen doe je samen’ ter sprake. 
Bas vertelde over de beschikbare brochures en knooppuntboekjes die verkrijgbaar zijn 
via de website van VDJS. (www.vdjs.nl) Ook waren er aan het einde van de 
vergadering diverse brochures en gadgets te krijgen. In dit stukje willen we nog een 
keer de aandacht vestigen op dit GRATIS beschikbare materiaal. 
Het is heel interessant én leerzaam om deze eens te bekijken.  
Het gaat vooral om de veiligheid. Onder andere het voorkomen van technische 
storingen, gebruik van reddingsmiddelen maar ook de interactie met de beroepsvaart 

krijgt de aandacht. 
Tevens zijn er zgn. Knooppuntboekjes waarin een veilige route wordt beschreven op diverse drukke 
vaarwegknooppunten in Nederland. Zeker als er een reis wordt ondernomen via een onbekende route 
zijn de knooppuntboekjes zeer waardevol als reisvoorbereiding. 
 Alles is gratis te downloaden om te lezen op smartphone of tablet aan boord. 
Hieronder handige links naar de diverse onderwerpen; 
https://www.varendoejesamen.nl/downloads 
https://www.varendoejesamen.nl/knooppunten 
https://www.varendoejesamen.nl/recreanten 

 

   

 
Contacten met het watersportverbond 
provincie Zuid Holland Zuid VNM KNMC en de BBF  
 
Boetes op het water 2020 
Onderstaand een interessant artikel voor nieuwe leden of leden die zich bewust of onbewust wel of niet 
aan de regelgeving houden. Dit artikel werd gepubliceerd door het VNM  



   
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 


