Van de voorzitter
Vorig jaar deden wij een rondje België; via Antwerpen en De Schelde naar Gent en Doornik (Tournai),
Mons, Charleroi, de Sambre af naar Namen en via de Maas weer terug. Een wat ander en groter rondje
dan wij hadden gepland. Het weer was niet denderend en daarom pasten wij ons reisplan aan in de
hoop dat er aan de oostkant van België wat minder water van boven zou komen. Eenmaal op de Maas
werd het ook beter, maar dat was van korte duur. Eenmaal op de terugreis kwam er steeds meer water
van boven, zowel uit de hemel als vanaf de Maas. Nu moeilijk voor te stellen, maar een goed jaar
geleden zaten we midden in de overstromingen als het gevolg van het vele water. Achteraf hadden wij
veel geluk. Wij voeren net voor de vloedgolf uit en pas onze laatste vakantiedagen steeg het waterpeil
snel. Maar de beelden van Huy, Luik, Maastricht en Roermond zijn wij gelukkig ontlopen. Er kwamen
vaarbeperkingen vanwege het vele water waardoor watersporters vast kwamen te zitten of hun
reisplannen moesten aanpassen.
Afgelopen vakantie maakten wij een tocht via Nederrijn, IJssel, Drenthe, Groningen, Delfzijl,
Lauwersmeer, Friesland, IJsselmeer en via Randmeren en Amsterdam-Rijnkanaal weer naar huis. Een
leuke tocht, waarvan we delen zeker nog eens doen. Achteraf bezien hadden wij weer geluk. Wij hadden
prima weer, maar het prima weer sloeg om in langdurige droogte. Diverse rivieren en kanalen van onze
tocht kampen nu weer met vaarbeperkingen, maar dan vanwege te weinig water. Er kwamen weer
vaarbeperkingen maar nu vanwege een tekort aan water waardoor watersporters weer vast kwamen te
zitten of hun reisplannen moesten aanpassen. Ons reisplan voor volgend jaar: eerst maar eens kijken
wat het weer op termijn doet.
De vereniging komt ook weer tot leven. Een aantal vrijwilligers meldde zich aan voor diverse
werkzaamheden. Sommigen zijn ook al aan de slag. Wil je je aanmelden? Bel met een van de
bestuursleden. Hun nummers staan op de site. Of mail naar secretaris@wvsliedrecht.nl. Komende
bestuursvergadering bespreken wij de onderhoudswerkzaamheden en investeringen voor het najaar, de
winter en het voorjaar. Wij nodigen je daarvoor graag uit. Vele handen maken licht werk en besparen
kosten.

Met vriendelijke groeten,
Bert Broekhuizen
Voorzitter Ad Interim

Uit de bestuursvergadering
Het bestuur heeft in augustus vergaderd. Lopende zaken zijn besproken. Op dit moment zijn er geen
medelingen uit het de bestuursvergadering

Van de penningmeester
Twee jaar geleden zijn we overgegaan op een nieuw administratieprogramma. Inmiddels is dat helemaal
goed ingericht en werkt het naar verwachting. Bij het versturen van de facturen gaat het helaas toch nog
mis; verschillende leden blijken hun mailbox niet te openen of het mailadres dat in onze adminstratie
staat is niet meer in gebruik. Dit zorgt ervoor dat facturen lang open blijven staan. Dit verwerken,
nabellen, printen van facturen en versturen of rondbrengen gaat natuurlijk behoorlijk wat tijd kosten.
Niet erg, wel vervelend. Daarom het dringende verzoek om uw gegevens te controleren en wijzigingen
door te geven:
secretaris@wvsliedrecht.nl
Vragen en opmerkingen over facturen kunt u stellen via:
penningmeester.wvsliedrecht@gmail.com
Of via
0184 424913
Binnenkort worden de facturen voor de winterberging gereedgemaakt en verstuurd.
Bert de Gruijter

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

Van de havenmeester
Wat een vaarseizoen! Er is veel gevaren. Niet alleen de leden met een vast plek zijn op pad geweest, de
zwervers hebben ook dankbaar gebruik gemaakt van hun tijdelijke ligplaats. 55 zwervers hadden zich
aangemeld. Ik heb alle zwervers kunnen bellen voor een tijdelijke box. Vooral 's avonds na werktijd ging
men nog even gauw varen.
Het aantal (betalende gasten) zal ongeveer gelijk zijn aan dat van verleden jaar. Nu ik dit stukje schrijf
(22 augustus) zijn er 91 passanten geweest. Sommige passanten vonden het vervelend dat ik pas rond
18.15 uur aanwezig was i.v.m. de gesloten poort. De passanten krijgen een pasje, zij moeten dit weer
inleveren (in brievenbus). Tot nu toe zijn er twee pasjes niet ingeleverd.
Hoeveel er geweest zijn die even patat kwamen halen weet ik niet, maar het waren er heel wat. Jammer
dat zij niet altijd hun afval opruimden. Ook zij maakten gebruik van de toiletten, dat kon je merken,
want constant was het toiletpapier op.
Ik weet niet of het komt dat er veel gevaren is, maar ik vond het opmerkelijk dat er zoveel boten met
pech dit jaar waren. Niet alleen leden, maar ook gasten die met hun boot met panne bij ons in de haven
kwamen.
Al is het nu 25 graden of meer, men komt nu al vragen of zij voor de winterberging het
aanvraagformulier kunnen krijgen. Het aanvraagformulier is te downloaden via de site en is ook in deze
nieuwsbrief terug te vinden.
Ik weet niet of ik dit seizoen kan afmaken i.v.m. heupoperatie. Volgend jaar hoop ik weer te lopen als
een kievit en wie weet ontmoeten wij elkaar weer in goede gezondheid op de haven.
Ineke Boer

Van de activiteitencommissie
Een vereniging zonder vrijwilligers, het is ondenkbaar. De activiteitencommissie bedenkt en organiseert
een aantal activiteiten per jaar waardoor we elkaar kunnen ontmoeten, herinneringen maken en onze
club kunnen organiseren. Martijn Honders heeft dit een aantal jaar gedaan, maar stopt met de
organisatie. Wij hebben begrip voor zijn overwegingen en bedanken hem voor zijn inzet voor de
organisatie van de einde- en nieuwjaarsborrels, barbecue- en visavonden, gourmetavonden,
kaartavonden, de vulling van de inwendige maag bij de winterberging en, niet te vergeten het jaarlijkse
sinterklaasfeest waar bij de jongste leden en kinderen van leden erg veel belangstelling voor was.
Daarom zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden om activiteiten te organiseren. Liefst natuurlijk
in een commissievorm, zodat we weer kunnen gaan bouwen aan een mooi activiteitenaanbod. Heb je
hier zin? Of wil je het samen met enkele andere leden oppakken? Wil je meer weten over wat het
inhoudt? Neem gerust contact op met een van de bestuursleden. Martijn vertelt je er ook graag meer
over.
Het begint met een idee…. En wie o wie zouden dit leuk vinden om op te pakken?
Meer informatie, of je direct opgeven kan via:
secretaris@wvsliedrecht.nl

Hellings commissie: Winterberging 2022-2023
De vakantieperiode ligt nog maar kort achter ons en we genieten nog volop van het mooie weer,
maar toch is het alweer de hoogste tijd om na te denken over uw winterbergingsplannen
en hier de juiste actie in te ondernemen.
Heeft u een zomerligplaats? Dan vult u het winterbergingsformulier altijd in. Als u in de haven
wilt overwinteren, maar ook als u elders gaat overwinteren.
Wilt u op de wal overwinteren dan ontvangen wij naast het winterbergingsformulier
ook uw bewijs van verzekering. Als dit niet compleet is dan delen wij u niet in.
Zoals altijd doen wij ons best een zo goed mogelijke indeling te maken en een ieder te helpen.
Heeft u specifieke werkzaamheden gepland? Bespreek dit dan vooraf of geef het aan op het
in te leveren formulier.
Wij zien nog té vaak dat mensen zich qua veiligheid te kort doen. Daarom stellen wij vanaf
heden verplicht dat u veiligheidsschoenen draagt tijdens de hellingdagen en adviseren wij het
dragen van werkhandschoenen. We werken met groot materieel en zware boten en een
ongeluk zit in een klein hoekje!
Tijdens de hellingdagen werkt u actief mee op het voor- of achter terrein. Dit naar gelang waar
uw boot is ingedeeld. We werken met elkaar samen voor het beste resultaat, maar volgen
de instructies van de aangestelde ploegleider op.
Wij zien uw ingevulde formulier graag tegemoet en gaan daar mee aan de slag de komende tijd.
(het formulier zit in de bijlage van deze email of ga anders naar de website site van de vereniging)
Als de indeling is uitgewerkt wordt u tijdig geïnformeerd over uw hellingdatum.
Wat kunt u doen tot die tijd?
- Kijk alvast een keer of uw trailer of stoppingen compleet en in orde zijn;
- Zoek uw veiligheidsschoenen en werkhandschoenen op of schaf die tijdig aan;
- Zorg dat u zelf maar ook uw boot tijdig aanwezig is;
En….geniet nog van het mooie weer in deze nazomer!
Namens de hellingcommissie,
Marcel de Keizer

AANVRAAG WINTERBERGING 2022-2023
Altijd invullen, ook als u in de haven overwintert of naar elders gaat.
UITERLIJK: 23 september 2022 inleveren bij: M. de Keizer, Jacob Catsstraat 10
Eigenaar: ..……………………………….. Naam Boot: ……………………………………
Adres: ……………………………………. Woonplaats/Postcode: …………………………
Tel. nr: …………………………………… Afmetingen: lengte ……..… x breedte …….….
Type boot: motor-/zeil-/speed-/roei-/volgboot
Bijzonderheden: (bijv. las- & slijpwerk, reden m.b.t. voorkeur data uit water)
“Zie reglement” ……………………………………………………….…
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Gewenste stalling: op de wal / in de jachthaven / naar elders
*Doorhalen wat niet van toepassing is.
Gewenste voorkeur data op de wal: zaterdag 22 okt, 29 okt, 5 nov 2022
*Doorhalen wat niet gewenst is. Wij proberen hier rekening mee te houden.
Data weer te water: zaterdag 15 & 22 april 2023
Let op:
- Formulieren die niet tijdig en/of compleet met bewijs van verzekering zijn ingediend
zullen niet worden behandeld.
- Als u gebruik wilt maken van de winterberging op de wal verwachten wij dat u
beschikbaar bent op de genoemde data.
- De boten gaan op de 2 vastgestelde dagen (dus 15 en 22 april 2023) te water. Daarna is
de eerstvolgende te waterlating minimaal 4 weken later, nader af te stemmen met het
bestuur W.V.S.
Huishoudelijke mededelingen winterberging:
- Per schip dient minstens 1 persoon de gehele dag actief mee te werken aan hellingen
of andere t.b.v. de W.V.S. benodigde werkzaamheden
- Aanvang werkzaamheden 08:00uur, u meldt zich ruim van te voren.
- Tijdens de werkzaamheden draagt u op het terrein Persoonlijke Beschermings
Middelen (PBM’s). Veiligheidsschoenen zijn verplicht en werkhandschoenen
aanbevolen.
- Uw boot dient tijdig aanwezig te zijn voor het uit hijsen.
- Per werkterrein wordt een ploegleider aangesteld, wiens instructies opgevolgd dienen
te worden.
Het takelen, transport over het terrein en de opslag van uw vaartuig geschiedt
op eigen risico en de vereniging is daar niet voor aansprakelijk.
Dit formulier, met een kopie van een geldig betalingsbewijs van verzekering
inleveren M. de Keizer, Jacob Catsstraat 10

Datum: ……………………….

Handtekening: …………………………….

