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Van de voorzitter 
 

Het lijkt alweer even geleden, maar de Coronaperiode, met al zijn beperkingen, ligt nog maar net achter 

ons. En als ik om me heen hoor, dan doet het virus ook nog steeds zijn werk. We hadden ongeveer 2 jaar 

te maken met allerlei beperkingen en dat laat ook zijn sporen binnen onze vereniging na. Het clubschip 

was gesloten en de mogelijkheden voor sociale ontmoeting, verenigingsactiviteiten en uitvoeren 

werkzaamheden waren beperkt. We hebben echt wel weer wat in te halen. Gelukkig zijn het clubschip 

en het sanitair weer open. Als bestuur gaan we ook het noodzakelijke onderhoud en vernieuwingen van 

onze accommodaties weer organiseren. We liepen toch wel wat achterstand op en we hopen dat het 

clubje actieve leden van voor de Corona, hun inzet weer oppakt. Daarnaast benaderen we leden om af 

en toe wat vrije tijd in onze accommodaties te investeren en aan te sluiten bij een van de 

onderhoudscommies. Heb je zin om een stukje bij te dragen aan je vereniging? Bel met een van de 

bestuursleden. Hun nummers staan op de site. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Bert Broekhuizen 

Voorzitter Ad Interim 
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http://www.bs-accus.nl/
http://www.pietvanderknaapdoehetzelf.nl/


 

                                        

 
Uit de bestuursvergadering 
 
Terugblik algemene ledenvergadering 

25 maart hadden we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering in de Lockhorst. De circa 60 aanwezige 

leden gingen akkoord met het verslag van de digitale vergadering van vorig jaar, het jaarverslag en de 

financiële stukken. Mark Morks werd bedankt voor zijn bijdrage als lid van de kascommissie en Kees van 

der Waal werd gekozen als zijn opvolger. 

De leden stemden in met het voorstel om de wachtlijsten aan te passen naar datum van inschrijving als 

lid. Ook was er een update over de plannen voor een nieuw clubschip. Het bestaande clubschip blijkt 

gelukkig niet lek te zijn, maar gezien de leeftijd, moeten we wel serieus werk van de vervanging maken. 

Volgens het rooster waren de bestuursleden Arie Klop, Jonathan van der Waal en Kees Versteeg 

aftredend. Bas Hofman, die tussentijds was afgetreden, werd bedankt voor zijn 14 jaar inzet in het 

bestuur. Beoogd opvolger Hans Redeker draait al mee in het bestuur. Omdat Bart Boer vanwege een 

nieuwe baan ook tussentijds stopt, zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter. Bert Broekhuizen doet 

het voorzitterschap voorlopig tot de volgende ledenvergadering en een nieuwe voorzitter kan worden 

voorgedragen. Tijdens de rondvraag werden vragen beantwoord over het afsluiten van de 

toegangspoort naar de haven, het weer openstellen van het sanitair en baggeren op de Kaai. 

 

Wijziging wachtlijsten 

Onze haven is ingedeeld in boxen met verschillende lengtecategorieën. Voor elke lengte geldt een 

aparte wachtlijst. Tijdens de algemene ledenvergadering is besloten de volgorde op de wachtlijsten op 

basis van afzonderlijke inschrijfformulieren om te zetten naar 1 wachtlijst en de volgorde te bepalen op 

inschrijfdatum van het lidmaatschap. Dat betekent dat elk lid voor alle lengtecategorieën op de 

wachtlijst staat en toewijzing plaatsvindt op volgorde van inschrijving als lid. De indeling van de haven in 

verschillende lengtecategorieën blijft hetzelfde. 

 

Zodra de nieuwe wachtlijst beschikbaar is, plaatsen wij deze op de site. Ook geven we daarbij dan een 

indicatie van welk inschrijvingsjaar ongeveer voor welke lengte aan de beurt is. 

 

 

  

http://www.caydens.com/
http://www.rvmkunststoffen.nl/
http://www.verheijbv.nl/
http://www.ddreklame.nl/documents/home.xml?lang=nl
http://www.bouwbedrijfvisser.nl/


Technische commissie 

Met het samenstellen van het nieuwe bestuur, heeft het bestuur besloten een nieuwe technische 
commissie aan te stellen. Verschillende leden zijn hiervoor benaderd. Meer informatie volgt in een 
volgende nieuwsbrief. 
 

Vervangen clubschip 

Wij zijn druk met de plannen voor het vervangen van het clubschip. Er is al het nodige voorwerk gedaan 

en de Commissie vervangen clubschip werkt dit verder uit. De commissie bestaat voorlopig uit Marcel 

de Keizer, Kees Versteeg, Hans Redeker, Ad de Keizer en Bert Broekhuizen en richt zich eerst op het 

programma van eisen. Uitgangspunt daarbij is dat we alle bestaande functies als kantoor havenmeester, 

ruimte voor ontmoeting en bestuursvergaderingen, sanitaire voorzieningen en een beperkte klusruimte 

opnemen in het nieuwe clubschip en dat de losse units verdwijnen. Met het programma van eisen gaan 

we naar verschillende leveranciers. Ook kijken we naar voorbeelden van andere verenigingen. Van de 

gemeente en het waterschap kregen we bericht dat die in principe bereid zijn mee te werken aan de 

benodigde vergunningen.  

 

Globale planning is om deze zomer op basis van een grof programma van eisen offertes op te vragen, in 

de 2e helft van dit jaar een concreet plan te maken en te toetsen aan eventuele vergunning eisen en 

financiële haalbaarheid. De volgende algemene ledenvergadering doen we een voorstel voor een 

definitief besluit. Daarna volgen concrete offerte, aanvragen benodigde vergunningen en opdracht, 

uitvoering in winter 2023-2024 en in gebruik nemen in maart 2024. Daarbij zullen wij zeker nog een 

beroep op de leden gaan doen. Tussentijds stemt de commissie af met de activiteitencommissie, 

beheerders clubschip, barcommissie en havenmeester. 

 

Havenzaken 

Clubschip weer open! 

Tijdens het zomerseizoen ben je op de donderdagavonden tussen 20.00 en 24.00 uur weer welkom voor 

een bakkie of een drankje. Koffie en thee zijn gratis, andere consumpties kosten € 1,00. Buiten deze 

tijden is het clubschip beschikbaar voor sociale ontmoeting met gratis koffie en thee van de vereniging. 

 

Toegang jachthaven alleen met sleutel 

Zoals afgelopen jaren tijdens de Coronaperiode gold, is de toegangspoort naar de jachthaven ook in het 

zomerseizoen afgesloten en toegankelijk met een sleutel van de vereniging. Dat geldt overigens ook 

voor het winterberging en ligplaatsen op De Kaai. De sleutel is verkrijgbaar bij de havenmeester tussen 

19.00 en 20.00 uur in het clubschip. De borg bedraagt  € 22,--. 

 

  

http://www.dekker-stam.nl/
http://www.drinkwaard.com/


Sanitair op de haven weer open 

Het sanitair op de haven is weer open voor gebruik. Vrijwilligers houden de sanitaire ruimte regelmatig 

schoon. Daar zijn wij heel erg blij mee. De ruimte wordt door veel leden en bezoekers gebruikt. Het is 

dus belangrijk dat die schoon blijft. Daarom geldt: Laat toiletten en douche achter zoals je die zelf graag 

aantreft! 

 

 
Van de penningmeester 
 
Afgelopen periode was druk door het innen van de contributie. Een aantal leden bleek de factuur niet 
ontvangen te hebben, de mail was in de spambox beland of men was per ongeluk vergeten te 
betalen.  Inmiddels hebben bijna alle leden de contributie voldaan. De leden die nog niet betaald 
hebben, hebben een laatste verzoek gekregen om te betalen. Doen zij dit niet dan zal het lidmaatschap 
beëindigd worden.  
Intussen zijn ook de facturen voor de zomerberging 2022 verstuurd. Deze dienen voor eind juni betaald 
te zijn. Hierbij het vriendelijke verzoek om deze tijdig te betalen.  
Rest mij u nog een mooie zomer toe te wensen met veel vaar plezier.  
 
Bert de Gruijter 

 

Van de havenmeester 
 

Het is al weer gezellig druk in de haven. Gelukkig is alles weer open. 
Er zijn aardig wat verschuivingen van ligplaatsen. 
De eerste gasten (ook  onze vaste gasten) zijn al weer geweest.  
De gasten zouden graag zien dat de poort weer van 8.00 uur tot 20.00 uur open is. Of dat men 
van een code gebruik kan maken. Poort dicht vinden verschillende gasten niet gastvrij. 
 
Er hebben zich al heel veel zwervers gemeld. 
Nog even over de zwerfplekken. Wil je in aanmerking komen voor een zwerfplek, dat moet je 
bij mij aanvragen. Het is niet zo dat als je je verleden jaar opgegeven hebt voor een zwerfplek, 
dat je nu weer ingeschreven staat. Elk jaar dus opnieuw aanvragen. 
Dit jaar kon ik al vroeg een paar zwerfplekken uitgeven. De toewijzing gaat : wie het langst lid is, 
is het eerste aan de beurt. 
Het kan voorkomen dat iemand die nog niet zo lang lid is, vrij snel een plekje heeft gekregen. 
Dit komt: ik had dit jaar een paar kleine boxen vrij .Leden met een klein bootje hadden geluk, zij 
hebben een plekje gekregen. 
Als je met de boot in de haven wil komen om bijvoorbeeld voor de vakantie spullen aan boord 
te brengen, kom even langs dan kunnen we een box uitzoeken. 
 
  



Je kunt mij altijd bereiken: 

• Even bellen tussen 19.00 uur en 20.00 uur naar het clubschip 

• Briefje in de brievenbus, dan neem ik contact met je op 

• Of even langs komen. 
 
Er zijn al weer diverse nieuwe leden ingeschreven. De jongste was zes weken oud.  
Voor de bootjes op de Kaai (die op de wal staan) is al weer een wachtlijst. Er staan er tien op. 
Ook daar even geduld hebben voor een plekje hebt. 
 
Tot slot: 
Voor de leden die met hun boot in de haven liggen een vriendelijk verzoek om niet te vergeten 
door te geven als men langer dan drie dagen weggaat. 
 
De vereniging gaat met haar tijd mee. Tegenwoordig kan men pinnen. 
Ik wens iedereen een goed vaarseizoen toe 

Ineke Boer 

 

Van de activiteitencommissie 
 
Doordat we in de hele coronaperiode niet samen konden komen, zijn de activiteiten op een laag pitje 
beland. Gelukkig konden we tijdens het hellingen weer voor soep en broodjes hamburger zorgen. Dit 
geeft toch weer een klein beetje verenigings-gevoel, na een periode van “helemaal niks”. Activiteiten 
kunnen alleen doorgaan als er vrijwilligers zijn, daarom wil ik de vrijwilligers bedanken die ook dit keer 
weer geholpen hebben. 
 
Iedereen is nu lekker aan het varen, of plannen aan het maken om te gaan varen. Na het vaarseizoen 
zullen er weer activiteiten gepland worden.  
 
Martijn Honders 
  

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? Daar is altijd een mogelijkheid toe. 
 

Uw stukje kunt u indienen bij de redactie (Marjolijn Boer) adres zie website en of doorsturen 

per E mail naar: Marjolijn Boer: boer.marjolijn@gmail.com 
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Van en voor iedereen 
 
Beste leden, 
 
Voor de leden die nog niet op de hoogte waren en of bij afwezigheid van de afgelopen ALV van  25 
maart dit niet vernamen is er na een periode van 11 jaar onderdeel hebben te mogen zijn van het team 
bestuursleden van de WVS een einde gekomen aan mijn bestuursperiode. 
De reden tot dit genomen besluit is dat ik binnen de organisatie waarin ik nu werkzaam ben andere 
taken en verantwoordelijkheden toebedeeld krijg en hierdoor niet voldoende aandacht kan blijven 
geven aan de functie van voorzitter van de WVS. 
Wel zal ik mij wel blijven inzetten voor de vereniging daar waar mogelijk en gewenst is, zoals van ieder 
lid verwacht wordt zijn steentje bij te dragen. 
 
Terugkijkend op deze afgelopen periode is deze niet alleen leerzaam geweest, maar zijn er ook een 
aantal belangrijke agendapunten de revue gepasseerd welke wij als bestuur als ook de betrokken 
vrijwilligers de uitdagingen als team hebben kunnen afsluiten. 
Juist door deze vrijwilligers is de watersportvereniging een (financieel) gezonde vereniging waarbij zowel 
de oudere als ook de jeugdleden kunnen genieten van de watersport. 
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de support en wens ik iedereen alvast veel plezier toe op en nabij 
het water. 
 
Grt  
Bart 
 
 
Brief aan WVS   - Sliedrecht, 15 maart 2022. 
 
Beste allemaal, 
 
Als je boot op de Kaai ligt, dan ga je af en toe kijken of ‘ie er nog goed bij ligt. Nou dat deden 
wij ook. Ze hadden opgegeven dat na de storm ‘Corrie’ eind januari veel regen was gevallen en daar lag 
dan ook veel water in de boot, dus hozen maar. Niet al het water ging eruit, maar dat zouden we een 
andere keer wel beetpakken. Vrijdag 28 februari kwam daar storm ‘Eunice’ overheen. Storm ‘Eunice’ 
was één van de zwaarste stormen in 100 jaar. Er waren windstoten van meer dan 140 kilometer per uur.  
Alle Nederlanders kregen een sms’je van de politie met: ‘Blijf binnen. Bel alleen 112 bij levensgevaarlijke 
situaties’. Noodnummer 112 is overbelast. Wij hebben ons daar keurig aan gehouden. Wel iets te lang 
blijkt achteraf, want toen we op maandag 07 maart gingen kijken bij de boot, lag hij met de dissel over 
de rand van de kade, terwijl hij op zaterdag 16 april pas te water zou gaan. Dat was schrikken! Gelukkig 
hadden een aantal mensen het opgemerkt en de boot verstevigd met touwen. Waarvoor nog hartelijk 
dank, heren! We maakten een afspraak om de woensdag erna ‘s middags het euvel op de één of andere 
manier te verhelpen. Helemaal in de startblokken en gewapend in speciale werkkleding, kwamen we bij 
de boot aan, nog niet wetende hoe we het moesten aanpakken, want onze handen staan bij zulke 
situaties niet in de juiste vorm. Wat is het dan reuzeleuk als je ziet dat de boot netjes weer op de kant 

http://www.visscher-deheuvel.nl/
http://www.a-garden.nl/
http://www.lascosliedrecht.nl/default.html


ligt, zoals het natuurlijk ook hoort, alleen wij hadden geen hand uitgestoken. Bij navraag bleek in de 
morgen een paar koene, sterke Kaaimannen van de Watersport Vereniging Sliedrecht de koe (lees: boot) 
bij de horens gevat te hebben en de flinke klus al geklaard hadden. Chapeau, Kaaimannen! De koek en 
zuipie hebben jullie meer dan verdiend.  
 
Bas & Nel Korporaal 
 

De perfecte man is niet diegene met veel geld 
of het knapste gezicht 

Maar wat je doet, dat is wat telt 
En de zorgen, die je van mensen verlicht 

 

 

Samen met mijn kleinzoon jl. woensdag weer 
plastic zooi uit de haven (kant Merwestraat) 
gehaald. 

Hij was helemaal enthousiast 🙂 
De 1e zak zat al in de container. Totaal 3 
zakken en wat losse stukken kunststof.  
Je snapt niet waar het allemaal vandaag 
komt.... aanstekers, flesjes, plastic zakjes, stuk 
jerrycan etc. etc. 
En na ruim 2 uur nog niet alles te pakken.....  

Jong geleerd...... 😉 
 
Groetjes,  Dick de Bruin 
 

 

Wij hebben een Middellandse Zeejol, die we 
kwijt moeten. 
Misschien is er in de vereniging iemand die 
deze graag zou willen hebben. 
Iemand anders misschien blij en wij ook. 
Zou jij deze in de nieuwsbrief willen zetten de 
volgende keer? 
En misschien ook in de advertentiekast, als dat 
mogelijk is? 
 
Zijn er liefhebbers voor een zeilboot: 
Middellandse Zeejol, oranje bovendek. 
3.00m lang en 1,25m breed. 
Deelbare mast, giek, grootzeil en fok(in zeilzak), 
zwaard, roer met afneembare helmstok. 

Anneke de Kuiper- van der Vlies 
06-54658009 


