Van de voorzitter
Beste leden,
Het seizoen 2021 gaat van start, al staat dit met deze huidige winterse weersomstandigheden ten tijde
van dit schrijven in contrast met de aanvang van seizoen 2020. Weet u nog? Toen was het in april al
prachtig om er met de boot tussenuit te gaan.
Wat betreft de Corona maatregelen op de jachthaven; deze blijven nog van kracht gelijk aan de
maatregelen van 2020. (zie aanvullend onderstaand bij havenzaken).
De havenmeester zal vanaf 15 april aanwezig zijn. Ook hier geldt dat de Coronamaatregelen in acht
genomen dienen te worden. Dit houdt in dat er slechts 1 persoon aan het bureau van de havenmeester
mag plaatsnemen. We verzoeken andere mensen buiten te wachten. Indien men zich niet aan de regels
houdt kunt u hierover aangesproken worden.
Leden die zich komen inschrijven voor een zwerfplek en hiervoor in aanmerking komen zullen een
toegangssleutel moeten aanschaffen aangezien de poort gesloten blijft. Deze kost € 22,-.
Vanwege de Corona pandemie zullen een groot aantal oudere leden inmiddels de eerste vaccinaties
achter de rug hebben. We hopen dat de uitwerkingen hiervan op termijn zichtbaar worden m.b.t. het
landelijk teruglopende aantal besmettingen.
Naar aanleiding van een gesprek met Dhr. Bikker (bestuurslid VNM en BBF) blijken er serieuze plannen
te zijn om delen van de Biesbosch vanaf 2030 alleen te laten bevaren met volledig elektrische
aangedreven vaartuigen. Inmiddels is dit ook bekend gemaakt via de media.
De praktijk laat zien dat de verkopen van elektrische motoren in 2020 explosief gestegen zijn en
botenbouwers veelal ook reeds complete sets (boot en voortstuwing) aanbieden.
Onderstaand een stukje wat gepubliceerd werd in de diverse media.

Bart

Staatsbosbeheer wil een nieuwe balans tussen natuur en recreatie in De Biesbosch. Stil en
Duurzaam Varen is de ambitie. Daarom stelt zij een nieuw zoneringsplan voor, dat per deel van het
natuurpark bepaalt waar en hoe er gerecreëerd mag worden. Tegen 2030 zullen sommige kreken en
afmeervoorzieningen sluiten voor vaartuigen met een verbrandingsmotor. Ondernemers en
watersportverenigingen maken zich zorgen over de beperkende recreatiemogelijkheden voor het gebied.
Kunnen boten straks nog ‘een rondje Biesbosch’ varen?
Flexibele zonering
De Biesbosch, dat in 1994 als Natura2000-gebied de status van nationaal park kreeg, is een van de
bekendste beschermde natuurgebieden van Nederland. De rivierdelta is een van de weinige gebieden
met zoetwatergetijen in Europa en bestaat uit een doolhof aan talloze kreken, eilanden, rietvelden en
wilgenbossen. De ondiepe kreken zijn populair onder kajakkers en kleine bootjes, maar door een
toenemende recreatiedruk op De Biesbosch, ook op het land, maakt Staatsbosbeheer een nieuwe
afweging tussen recreatie en natuur.
Volgens Staatsbosbeheer is het niet de bedoeling om het hele gebied af te sluiten voor recreanten. Wel
heeft ze de bevoegdheid om delen tijdelijk af te sluiten, bijvoorbeeld om broedende dieren te
beschermen. Op termijn wil de organisatie meer rustgebieden creëren door kleine kreken en
aanmeerplekken verboden gebied te maken voor boten met een lawaaiige en vervuilende
brandstofmotor. In een conceptversie van de plannen staat 2030 genoteerd als ingangsdatum, maar dat
stuit op protest bij ondernemers en watersportverenigingen.
Elektrisch varen
Arthur van Disseldorp, regiomanager van Hiswa-Recron formuleerde samen met verschillende
ondernemers en watersportverenigingen een brandbrief waarin zij hun zorgen uiten. “Wij zijn het eens
met een aantal ambities die Staatsbosbeheer uitspreekt, zoals de overgang naar elektrisch varen, maar
niet op deze termijn. De Biesbosch is omsloten door rivieren met druk verkeer en sterke stroming. Een
motor moet krachtig genoeg zijn. Volgens ons is de techniek rond elektrisch varen nog niet ver genoeg
ontwikkeld om een veilige vaart te garanderen. Daarnaast moet varen betaalbaar blijven. Het is moeilijk
uit te leggen aan de nieuwe watersporter, die vorig jaar een bootje kocht, dat hij alweer in zijn buidel moet
tasten. Het gaat om grote investeringen, zeker voor de verhuurbedrijven van rondvaart- en motorboten.”

Biesboschregisseur ((c) Johi)
“Wij willen graag samen met alle betrokken partijen invulling geven aan de
ambitie Stil en Duurzaam Varen, juist omdat we dat als Staatsbosbeheer niet
alleen kunnen”, vertelt Harm Blom, boswachter van De Biesbosch. “Het moet
voor een ondernemer of bootbezitter ook haalbaar zijn. Maar doet niets af aan de
ambitie die we als Staatsbosbeheer hebben. De omgeving, de gebruiker en de
markt moeten deze ambitie tot zich nemen en zich daar medeverantwoordelijk
voor voelen.”
“Het is ieders belang dat we De Biesbosch zo mooi mogelijk houden. Zolang de plannen realistisch
blijven ik denk wel dat we er gaan uitkomen.” voegt van Disseldorp eraan toe. Een
samenwerkingsovereenkomst, getekend door Staatsbosbeheer, de gemeenten Dordrecht, Drimmelen en
de vereniging van ondernemers en de watersportverenigingen Altena, moet voor meer betrokkenheid
zorgen. De nieuw aangestelde Biesboschregisseur, Cobien Bruggeling, kreeg de taak de samenwerking
in goede banen te leiden. Op basis van overeenkomsten tussen de verschillende partijen zal zij bruggen
bouwen. “Onderzoeken wat de drijfveren van de belanghebbenden zijn, wordt het uitgangspunt van een
nieuw en gezamenlijk beleid.

Uit de bestuursvergadering
WBTR
Per 1 juli wordt de nieuwe wet WBTR van kracht.
De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is
bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en
stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over
taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid.
De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur,
onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking,
misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten
verenigingen en stichtingen schaden. Helaas blijken zaken
als ‘een greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ vaker voor te
komen dan velen denken. De wet gaat dat tegen door
procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te
bespreken en vast te leggen. Voor deze nieuwe wet zullen
wij als bestuur moeten nagaan welke aanpassingen nodig
zijn. Na ingang van deze wet hebben wij 5 jaar de tijd om
onze statuten te laten aanpassen.
Algemene ledenvergadering 2021
Hierbij moeten wij u mededelen dat wij i.v.m. de Corona verordeningen voor het eerst in de
geschiedenis van de WVS een digitale ALV gaan beleggen op 31 mei 2021.
De agenda, verslag secretaris, verslag ALV 2020, en tevens de gedragsregels zullen wij u in een aparte
mail toezenden.

Maatregelen WVS Corona
Wij handhaven de maatregelen welke gesteld zijn in 2020 voor het seizoen 2021.
Onderstaand nog een resumé van deze maatregelen:
• Op de locaties van zowel de jachthaven als het terrein van de Kaai zullen alleen
booteigenaren die hun vaartuig hier hebben liggen toegang hebben om naar hun boot te gaan.
Dit betekent dat leden die hier geen boot hebben liggen verplicht worden weg te blijven.
(hierover kunt u aangesproken worden).
• De “Cornelis Korevaar” en het “Kombuisje” zullen volledig gesloten blijven tot nadere
berichtgeving.
• Er zullen geen haven werkzaamheden waarbij meerdere personen nodig zijn zonder
toestemming van het bestuur uitgevoerd worden.
• Voor passanten die blijven overnachten zullen er geen voorzieningen open zijn. Dit zullen we
duidelijk vermelden op de website.
• De sanitaire ruimte zullen gesloten blijven.
• De toegangspoort zal 24/7 gesloten blijven voor niet leden.
De veiligheid van u en de overige leden staat altijd voorop!
Daarom willen wij u alsnog op het onderstaande willen wijzen:
• Houd 1.5 meter afstand van elkaar.
• Ga samenscholing met meer dan 2 personen uit de weg of spreek elders af waar anderen geen
hinder kunnen ondervinden.
Mochten bovengenoemde maatregelen niet in acht worden genomen, zal het bestuur andere
maatregen moeten instellen. Door het niet handhaven van de maatregelen riskeren we dat de
gemeente over zal gaan tot sluiting van de openbare plekken.
Tevens willen wij u erop wijzen dat wij als vereniging een boete kunnen krijgen van € 4.000,-, wanneer
we ons niet aan de verordeningen houden. Deze eventuele geldboete zullen wij verhalen op de
veroorzaker(s).
Als bestuur betreuren wij dat deze maatregelen noodzakelijk zijn in de deze uitzonderlijke tijden en
hopen wij dat er snel verbetering komt in deze reeds langdurende pandemie.
Mochten er verder vragen zijn omtrent de genoemde maatregelen dan kunt u deze richten tot het
secretariaat: secretaris@wvsliedrecht.nl
Havenzaken
Stroomverbruik
Bij stroomopnames is gebleken dat een aantal ligplaatshouders flink over het toelaatbare aantal KWh
heengegaan zijn.
Vermoedelijk zijn elektrische kachels gebruikt gedurende de winterperiode wat NIET toegestaan is.
Deze leden zullen hierover worden benaderd middels een brief en er zal om uitleg gevraagd worden hoe
dit heeft kunnen gebeuren.
Om ernstige overschrijdingen in de toekomst te voorkomen overweegt het bestuur het instellen van een
avondklok.

Vrijwilligers gevraagd
Zoals reeds eerder vermeld bemerken wij dat het aantal vrijwilligers afneemt, mede omdat de huidige
groep vrijwilligers op leeftijd raakt. Wij zouden graag zien dat de jongere generatie de taken overneemt.
Vrijwilligers laten het hart van de vereniging immers kloppen, zijn waardevol en onbetaalbaar.
Wij verzoeken leden zicht te melden bij het secretariaat voor allerlei werkzaamheden.
Mochten wij geen vrijwillige aanmeldingen ontvangen dan overweegt het bestuur het instellen van
“klusdagen” waarbij ligplaatshouders opgeroepen worden voor het uitvoeren van een taak t.b.v. de
WVS.
Overlast zwemmers
Nu het vaarseizoen weer begint en wij met z’n allen hopen op veel mooie dagen zal er door de jeugd
veel gebruik gemaakt worden van de autosteiger om te kunnen zwemmen.
Hoewel dat dit officieel niet mag, is het begrijpelijk dat ook zij hun vertier zoeken bij het water
aangezien er verder weinig te doen is wat betreft waterpret.
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er overlast is of vernielingen plaatsvinden aan vaartuigen.
Leden die hinder van zwemmers en of overlast ondervinden van jeugdige niet leden kunnen dit 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
Een lid meldde dat een legionellaklep op steiger B open bleef staan wat uiteraard een impact heeft op
het waterverbruik.Inmiddels werkt de klep weer.
Mochten leden iets soortgelijks bemerken vragen wij u dit te melden bij het bestuur zodat wij gelijk
actie kunnen ondernemen.
Wat betreft nieuwe data voor het nemen van de eerste 2x2 watermonsters 2021 wacht de firma HBM
op de opdracht van de gemeente Sliedrecht om dit namens hen te laten uitvoeren.
Technische Commissie
De roosterbouten op de steigers zijn inmiddels allemaal vervangen en wij bedanken hiervoor de groep
vrijwilligers die hier druk mee bezig geweest zijn.
Financiën
Wat betreft het voorstel van het bestuur om de tarieven aan te passen naar de huidige maatstaven
aangezien dit noodzakelijk geacht wordt voor de continuering voor de vereniging (zie onderbouwing
nieuwsbrief 2021-01) kunnen wij u melden dat wij geen enkele reactie ontvangen hebben van de leden.
Als bestuur zijn wij hierover verheugd en hebben collectief besloten deze aanpassing per direct in te
laten gaan aangezien de facturen verstuurd moeten worden.

Van de penningmeester
Inmiddels is het nieuwe administratieprogramma volop in gebruik. Na een aanzienlijke klus om alle
gegevens op de juiste manier in te voeren, was het een druk op de knop om alle facturen digitaal te
versturen. Er zijn ruim 800 facturen verstuurd. Van de verstuurde mails zijn er 25 teruggekomen doordat
het mailadres toch niet klopt of de mailbox vol was. Deze leden worden komende weken aangesproken
of gebeld om de gegevens te updaten en de factuur alsnog te versturen en het verschuldigde
lidmaatschapsgeld te kunnen innen.
In mei zal er een tweede ronde facturen verstuurd worden. In deze factuur staat het verschuldigde
zomerliggeld berekend.

Van de havenmeester
Sinds 15 april ben ik weer elke avond in de ark aanwezig.
Na acht uur neem ik even met een ontsmettingsdoekje het bureau af en ontsmet de pennen die
gebruikt zijn. Zo hoop ik corona buiten de deur te houden. Gelukkig zijn er ook al veel leden die hun
eerste prik hebben gehad. Om voldoende afstand te kunnen houden en elkaar te beschermen; niet
meer dan 1 persoon tegelijk bij mij in de ark. Dus graag buiten, met voldoende afstand, wachten, tot u
aan de beurt bent.
Leden die voor een zwerfplek in aanmerking willen komen, kunnen zich nog steeds aanmelden. Degene
die het langst lid is, is het eerst aan de beurt.
Nog even een herinnering voor de leden die hun boot in de haven hebben liggen:
Als je langer dan drie dagen weggaat even melden: door een briefje in de brievenbus te doen,
telefonisch of mondeling (dit tussen 19.00 uur en 20.00 uur) bij mij in de ark.
Men wil dit nog wel eens vergeten. Dit is zo jammer, want met de lege box kan ik weer een zwerver een
plezier doen en komt er ook geld in de verenigingskas.
Mocht men nog een druppel nodig hebben, die kun je bij mij halen: kosten € 22,-, graag gepast betalen.
Voor een bootje (niet zwaarder dan 150 kg) op de Kaai is ook grote belangstelling. Er is al weer een
wachtlijst. Deze plekken zijn bedoeld voor de jeugd (leeftijd tussen 12 en 23 jaar).
Ondanks dat er zoveel leden op de wachtlijst staan voor een plek in de haven, wens ik iedereen een
gezond en goed vaarseizoen toe.

Ineke

Van de (web)redactie

Deze nieuwsbrief is in eerste instantie bedoeld om het reilen en zeilen van de vereniging bij alle leden
onder de aandacht te brengen. Het bestuur verzorgt een groot deel van de inhoud. Wilt u ook graag iets
voor het voetlicht brengen? Dan is daar altijd de mogelijkheid toe.
Uw bijdrage kunt u indienen bij de redactie via de website of per email versturen naar Marjolijn Boer:
Boer.marjolijn@gmail.com

Van de provincie Zuid-holland zuid, VNM, de
Biesboschfederatie
Naar verluidt wordt er achter de schermen hard gewerkt om een nieuw bestuur voor de BBF te
formeren.
Zodra hierover meer bekend is zullen wij u hierover informeren.

Uit de media
Onderstaand een stukje over controle op antifouling

Voorjaarscontrole op het gebruik van antifouling
10-03-2021, 16:13 bron hoogheemraadschap noordhollands kwartier
Vanaf eind maart controleren we samen met Rijkswaterstaat particuliere booteigenaren op
het juiste gebruik van antifouling (aangroeiwerende verf). Het doel is dat er minder
schadelijke stoffen zoals zink en koper in het oppervlaktewater terechtkomen.
Het vaarseizoen komt eraan. Booteigenaren maken hun vaartuigen weer gereed en brengen vaak
een nieuwe laag antifouling aan op de onderkant van de boot. Het voorkomen van aangroei van
algen, wieren en schelpen op de romp kan echter milieuvriendelijker. Antifouling bevat veel
zware metalen en sommige middelen zijn in Nederland zelfs verboden.

Schoner water
HHNK en Rijkswaterstaat willen met deze controles consumenten informeren over de impact die
de koperverbinding of zink (biociden) in de verf heeft op het watermilieu en de gezondheid. Bij
verkeerd gebruik en onvoldoende bescherming kan de verf ook schadelijke effecten hebben op
de gezondheid van de persoon die het aanbrengt. Bij het onderhouden van hun boot maken
booteigenaren het verschil. Samen zorgen we ervoor dat het water in Noord-Holland schoner
wordt.

Zo min mogelijk gebruik van antifouling
Het beste voor het watermilieu is om zo min mogelijk antifouling te gebruiken. Als vaargedrag,
ligplaats en vaargebied het toelaten, is de keuze voor verf met minder biociden een logische voor
mens en natuur. Er bestaat bijvoorbeeld verf die het schoonmaken van de onderkant van de boot

vergemakkelijkt (non–stick coatings) of een harde verf, bijvoorbeeld op basis van epoxy, die
zonder schade kan worden geborsteld.

Toegestane middelen in Nederland
Veel verboden middelen zijn helaas wel online te koop. Dit komt omdat de eisen binnen Europa
verschillen. In Nederland moet een antifouling worden toegelaten door het College toelating
gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Gebruik je een middel dat niet door het Ctgb is
goedgekeurd voor pleziervaartuigen, dan ben je in overtreding en riskeer je een boete. Ook moet
de aangebrachte laag antifouling van de boot worden verwijderd.

