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Van de voorzitter 
In deze “Van de voorzitter” een overzicht van onderwerpen die wij bespraken in onze laatste 
bestuursvergadering van 2022. 
 
Winterberging 
Het op de wal zetten van de boten is weer goed verlopen. De bezetting op De Kaai is dit seizoen een stuk 
minder dan andere jaren, we kregen 66 aanmeldingen. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren waarbij 
we meestal rond de 90 boten op de wal hebben. Omdat we minder boten hebben, gaan ze 
waarschijnlijk ook op 1 zaterdag te water. Informatie hierover volgt. 
We werken aan een digitaal aanmeldingsformulier voor de winterberging, dat we voor de winterberging 
2023-2024 in gebruik nemen. 
 
Openingstijden clubschip gewijzigd 
Op verzoek van de barcommissie zijn de openingstijden van het clubschip gewijzigd. Het clubschip is 
voortaan zowel in het zomerseizoen als in het winterseizoen geopend op donderdagavond van 20.00 tot 
24.00 uur en niet meer op zaterdagmiddag. Buiten de openingstijden is het clubschip beschikbaar voor 
een bakje koffie en thee (gratis) of een frisje. 
 
Vervangen clubschip 
Wij hebben contact met meerdere bouwers. Volgens hun globale prijsindicaties moeten wij rekening 
houden met een bedrag van circa € 350.000. En, net als met alles, hebben we te maken met langere 
levertijden en prijsstijgingen. Onze reservering tot en met dit jaar is € 230.000. In de algemene 
ledenvergadering doen wij een voorstel met een concreet plan voor wat en hoe en de financiering 
daarvan. 
 
Donatie Stichting De Kaai 
Net als veel Sliedrechtse verenigingen ontvingen ook wij een donatie van € 2.500 van Stichting de Kaai. 
Wij zijn de stichting daarvoor erg dankbaar en voegen dit toe aan de reservering nieuw clubschip. 
 
Energieverbruik 
Ook als vereniging hebben we te maken met een aanzienlijke stijging van de energietarieven. We vragen 
gebruikers van haven, winterberging en accommodaties daarom zuinig met energie om te gaan. We 
denken nog over hoe we de uitgaven kunnen beperken en of we meer energiekosten moeten 
doorberekenen.  
 



Kandidaat-bestuursleden 
We zijn blij dat wij komende algemene ledenvergadering 2 kandidaten kunnen voorstellen voor de 
openstaande vacatures in het bestuur. Hans Redeker draait dit jaar al mee in de Technische commissie 
haven en Ronald Roskam stelt zich beschikbaar als voor voorzitter. Ad de Keizer en Marcel de Keizer zijn 
beiden aftredend en herkiesbaar, zodat we na de algemene ledenvergadering weer een voltallig bestuur 
hebben. 
 
Tot slot 
We bedanken alle leden die zich afgelopen jaar weer voor onze vereniging inzetten! Ik hoop dat wij ook 
volgend jaar weer een beroep op je mogen doen. Ik wens een-ieder fijne feestdagen en wellicht treffen 
wij elkaar op de nieuwjaarsborrel op 7 januari in het clubschip. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Bert Broekhuizen 
Voorzitter Ad Interim 

 

 
 
 
 
  



                                        

Van het bestuur 
 

We wensen alle leden gezellige 
feestdagen! 
 
Het bestuur 
 
 

Winterberging 2022-2023 
De 3 kaaidagen eind oktober en begin november liggen alweer even achter ons en inmiddels hebben we 
de eerste vorstweek ook meegemaakt. 
172 briefjes bereikten dit jaar de brievenbus aan de Jacob 
Catsstraat. Even kreeg ik het gevoel of ik meedeed aan een 
datingsprogramma "#$. Maar met 172 t.o.v. de ca. 250 
ligplaatshouders missen we nog veel briefjes en daarmee 
informatie over wat de intenties zijn van de betreffende 
ligplaatshouders. Geef  in het vervolg altijd op wat je bedoeling is 
voor het seizoen van 15 oktober tot 15 april (op de wal – in de 
jachthaven – elders). 
Slechts 68 aanmeldingen waren voor overwintering op de kaai. 
Beduidend minder dan voorgaande jaren! We verdeelden het aantal over de gebruikelijke 3 zaterdagen 
en dat resulteerde in ‘vroegertjes’ qua eindtijd. Komend voorjaar zullen we de boten dan ook in 1 (in 
plaats van de gebruikelijke 2) zaterdag te water laten. We houden hier zaterdag 22 april 2023 voor aan. 

Houd hier dus rekening mee en denk er tijdig aan uw boot gereed te maken! 
Dit jaar droegen we voor het eerst allemaal veiligheidsschoenen. Voor sommigen was 
het even wennen en voor anderen niet meer dan vanzelfsprekend. Ik ben blij dat we 
deze veiligheidsstap met elkaar hebben kunnen maken, want ondanks dat we op 
vrijwillige basis in onze vrije tijd met elkaar werkzaamheden verrichten, zit een ongeluk 
in een klein hoekje.  
 

Deze winter willen we het bekende aanmeldformulier voor de winterberging gaan digitaliseren, zodat 
we volgend jaar digitaal kunnen aanmelden. We willen het daarmee gemakkelijker maken en met de tijd 
mee gaan. 
Overwinteren; voor de één een periode van klussen, voor de ander een diepe winterslaap. Houd 
rekening met elkaar tijdens het klussen en kijk met regelmaat eens bij je bezit of alles in orde is.  
 
Marcel de Keizer 
  



Stroomverbruik 
Vanaf 2011, sinds het vernieuwen van de stroomvoorzieningen op de steigers, registeren we 
het stroomverbruik (per ligplaats) nauwkeurig. Ons doel hierbij is om bewust met energie 
om te gaan en daar waar wij bovengemiddeld verbruik constateren de verbruiker hierop 
te attenderen.  
Onze vereniging is een organisatie gebaseerd op vrijwillige inzet. We houden de 
kosten beperkt doordat mensen zich belangeloos inzetten. Onkosten die we maken 
worden vergoed uit de ligplaatstarieven.  
Het zal u niet ontgaan zijn dat de energieprijzen een bizarre prijsstijging hebben 
ondergaan. Menig huishouden is meer dan ooit bezig met zijn energieverbruik en daarmee gepaard 
gaande kosten. We proberen door het registeren ook al zo’n 10 jaar ligplaatshouders bewust te maken 
van een (bovengemiddelde) stroomverbruik. We merken dat veel mensen zich niet bewust zijn van hun 
energieverbruik als ze de stekker van hun walstroomvoorziening inpluggen. 
Zowel op de haven als op de kaai is in de winterperiode een tijdklok ingeschakeld die de stroom 
gedurende de donkere uurtjes uitschakelt. Dit doen we niet voor niets, want we constateren dat er veel 
sluipverbruik is. Sluipverbruikers zijn apparaten die stroom gebruiken zonder dat je deze gebruikt of je 
er bewust van bent.  
Laten we met elkaar, ook op onze verenigingslocaties, bewust omgaan met energie. Want al lijkt de 
stroom bij de vereniging soms gratis, ik moet u teleurstellen ook daar moet de energie net als thuis 
gewoon betaald worden. Met het verschil dat we het hier met elkaar betalen en dus ook vóór elkaar. 
Hoe oneerlijk is het dan als jij buitengewoon veel stroom verbruikt en dat door de andere leden voor jou 
betaald moet worden….. 
Wie de schoen past trekke hem aan! 
 
Marcel de Keizer 
 

Van de penningmeester 
De facturen voor de winterberging zijn verstuurd en gelukkig zijn de facturen door de meeste leden 
voldaan. Staat de factuur nog open, dan graag betalen voor 27 december 2022. 
Geen factuur ontvangen? 
Bij het versturen van de facturen gaat het helaas wel eens mis. Check de mailbox en de spambox. Het 
kan ook zijn dat het mailadres in onze administatie niet up to dat is. Wijzigingen kunnen doorgegeven 
worden via: 
secretaris@wvsliedrecht.nl 
Vragen en opmerkingen over facturen kunt u stellen via:   
penningmeester.wvsliedrecht@gmail.com 
Of via    0184 424913 
 
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 activiteitencommissie 
Het begint met een idee…. En wie o wie zouden dit leuk vinden om op te pakken? 
 
We zijn 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.  
 
Meer informatie, of je direct opgeven kan via: 
secretaris@wvsliedrecht.nl 
 
 

Het bestuur nodigt alle leden uit voor 
 
 

Nieuwjaarsreceptie 2023 
Op 7 januari 2023 

Aanvang: 20.00 uur 
In het clubschip 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
                                     

 
 

In en uit het nieuws 

SLIEDRECHT – Het is Nationale Vrijwilligersdag. In partycentrum De Lockhorst zijn 
woensdagmiddag 7 december 2022 een zestal inwoners verrast met een onderscheiding voor hun 
vrijwilligerswerk en ontvingen uit handen van burgemeester Jan de Vries (CDA) van de gemeente 
Sliedrecht de unieke zilveren gemeentepenning. 

De Vries sprak lovende woorden over de vrijwilligers die zich inzetten en uitte zijn waardering. “De waarde van het 
vrijwilligerswerk in Sliedrecht is niet in geld uit te drukken. Het verrijkt het leven van heel veel inwoners, van 
diegenen die daar baat bij hebben en zeker ook van diegenen die vrijwilligerswerk doen. Wij zijn als 
gemeentebestuur dankbaar voor het feit dat zij hun vrijwilligerswerk ondanks de coronacrisis zijn blijven doen. 
Juist ook in de huidige energiecrisis is het van grote waarde dat we oog hebben voor elkaar. Dat we letterlijk en 
figuurlijk elkaar warmte geven.” 

Onderscheiden 
De Sliedrechtse gemeentepenning wordt toegekend aan inwoners die zich vrijwillig ten minste tien jaar voor de 
gemeente Sliedrecht of haar inwoners hebben ingezet en zich nog steeds inzetten voor onze gemeenschap 

 

Ad de Keizer en Ineke Boer 
“Vanuit ons gemeentekantoor 
kijk ik iedere dag uit over de 
prachtige gemeentehaven waar 
we dagelijks de activiteiten bij 
de Watersport Vereniging 
Sliedrecht zien. Gasten zijn ook 
altijd onder de indruk van het 
mooie uitzicht. En dat het er zo 
mooi uitziet is vooral ook te 
danken aan al die vrijwilligers 
van Watersport Vereniging 
Sliedrecht. Daarom nodig ik 
graag Ad de Keizer en Ineke 
Boer uit om naar voren te 
komen. Want beste aanwezigen.  Ineke jij denkt dat Ad vandaag de gemeentepenning krijgt en Ad jij 
bent hier omdat jij er bij wilt zijn dat Ineke de gemeentepenning krijgt. Maar ik kan jullie nu wel 
verklappen dat jullie allebei die eer te beurt vallen. Jullie beider betrokkenheid bij de 
watersportvereniging is groot. Dames eerst. Ineke Boer, ik heb begrepen dat jij al 17 jaar lang de 
havenmeester bent. Tijdens het seizoen ben jij de eerste die contact heeft met de passanten. Je zorgt 
dan niet alleen voor de praktische zaken. Je zorgt er ook voor dat passanten weten waar ze een hapje 
kunnen eten, welke bezienswaardigheden er zijn, waar ze kunnen winkelen en waar onze musea zijn. 
Met andere woorden jij verzorgt een warm en hartelijk welkom voor onze gasten. Jij bent daarmee 
niet alleen de gastvrouw van de Watersport Vereniging Sliedrecht maar ook van de gemeente 



Sliedrecht. Dank je wel Ineke. Niet alleen voor passanten ben je belangrijk, ook voor onze eigen
leden. Want onze Watersport Vereniging telt 900 leden en 250 ligplaatsen. Niet iedereen heeft een 
vaste plek. Jij zorgt er keer op keer weer voor dat onze leden zonder vaste ligplaats tijdelijk een
plekje krijgen. In het seizoen ben je er iedere avond anderhalf tot twee uur. Een groot aantal uren dat 
jij je vrijwillig inzet voor de vereniging. Je bent daarin trouw en servicegericht. Het is ook zo dat je het 
zelfs prettig vond dat een operatie uitgesteld werd, zodat jij gewoon het vaarseizoen kon afmaken. Je 
hebt dan ook een groot hart voor de vereniging. Naast en voor Ineke staat Ad want Ad de Keizer je 
bent al bijna 30 jaar bestuurder van de vereniging. En besturen doe jij niet alleen vanuit de 
bestuurstafel. Jij weet met jouw technische kennis de onderhoudsploeg goed aan te sturen en te 
begeleiden. Je stuurt niet alleen je werkt ook mee. Meewerkend voorman. Zonder veel woorden pak je 
veel zaken aan en rond je af zodat de haven en de winterberging op de Kaai er goed bijliggen. Je
denkt in mogelijkheden en niet in problemen. We begrijpen dat jij niet alleen letterlijk maar ook 
figuurlijk het ‘oliemannetje’ van de vereniging bent. Je bent een kei in het onderhouden van contacten 
en het oplossen van problemen. En dat is soms nodig. Zo is de wachtlijst erg lang. Jij zorgt dat de 
vrijgekomen ligplaatsen eerlijk verdeeld worden over de wachtenden op de wachtlijst. Sommige leden 
wachten al jaren maar weten dat jij ze eerlijk behandelt en met de indeling van de haven er voor
zorgt dat zo veel mogelijk leden een ligplaats hebben. Ad, vanuit de Bella Bonna ben jij er voor de 
leden van Watersport Vereniging Sliedrecht, voor je kinderen en voor je kleinkinderen een anker. Een 
anker, waarop heel veel mensen bouwen en vertrouwen. Ineke en Ad als grote dank voor al jullie 
vrijwillige inzet voor onze haven, de leden en de gasten reik ik jullie namens de gemeente Sliedrecht 
graag de gemeentepenning uit”, sprak De Vries hen toe.

SLIEDRECHT Al meer dan
veertig jaar is Bert
Broekhuizen (61) lid van
Watersportvereniging
Sliedrecht. Momenteel is hij
ook voorzitter.

door Eline Lohman

Bert is opgegroeid aan de rivier in
Sliedrecht, vertelt hij. ,,Mijn ouders
hadden een bootje achter het huis
liggen en daarmee zat ik vroeger
altijd op het water. Toen ik mijn
vrouw Marja leerde kennen, bleek
dat haar ouders ook een boot
hadden en daarna begon het echt te
kriebelen: wij kochten eerst een
eigen huis en daarna al vrij snel een
eigen boot. Mijn schoonvader was
actief binnen de Watersportvereniging Sliedrecht en ik kwam op de wachtlijst te staan voor een ligplaats. 
Het kan wel tien tot vijftien jaar duren voor je aan de beurt bent voor een ligplaats en dat was bij mij ook 
zo. Watersportvereniging Sliedrecht heeft bijna 900 leden en is daarmee een heel grote vereniging binnen 
Sliedrecht. Een groot deel van de leden heeft een boot. Terwijl er maar 250 ligplaatsen zijn. Ik was heel 
blij met
de ligplaats, want zo kon onze motorboot een plekje krijgen.”



…en waar in Sliedrecht te vinden is…. Dat weten wij wel! 

Het echtpaar trekt er vaak op uit met de boot, zegt Bert. ,,Jarenlang was het voor ons met de kinderen vaste prik om
in de zomer op vrijdagmiddag met de boot te vertrekken en zondagavond weer terug te komen. Maar
je krijgt meer dingen te doen en inmiddels slaan we weleens over. Maar we gaan nog regelmatig varen in de
weekenden. Soms ga ik er ook alleen op uit met de boot, bijvoorbeeld naar de Biesbosch. De Dordtse en Brabantse
Biesbosch zijn mijn favorieten. En de afgedamde Maas tussen Woudrichem en Heusden vind ik een mooi vaargebied.
Daar kan je ook zó heen in een weekend. In de winter ga ik net zo goed het water op. De Biesbosch is dan ook
prachtig, zeker als er sneeuw ligt. Ook voor vakanties gaan we er op uit met de boot. We hebben intussen heel
Nederland wel gehad! Vorig jaar hebben we vier weken rondgetrokken richting Arnhem en Zwolle, daarna door naar
Drenthe, Groningen en Friesland en weer terug. Je hebt zoveel mooie plekken in ons land. Nederland is een vaarland
bij uitstek. Wij varen ook graag in België. Daar heb je veel riviertjes en kanalen, je hebt er met getijden te maken,
komt in oude stadjes en je hebt er natuurlijk lekkere Belgische biertjes. Ook varen we geregeld voor een lang weekend
naar Antwerpen.”

BOOTJESCLUB Bert noemt de watersportvereniging in zijn woonplaats ook wel ‘de bootjesclub’. Omdat ‘watersport’
volgens hem niet helemaal de lading dekt voor hemzelf. ,,Vroeger ging ik zeilen en surfen en nu heb ik een
motorboot – het sportieve zit er niet meer in, maar de vrijheid wel. Ik kan overal varen waar water is en ik ervaar
veel rust op het water. In de Biesbosch kun je bijvoorbeeld zo een
paar dagen liggen zonder dat je veel mensen tegenkomt. Kom je ze wel tegen, ook prima – ik vind het gezellig om
anderen te ontmoeten op het water. Voor nu is deze motorboot helemaal goed: er is genoeg ruimte op en ook gelet op
het onderhoud dat ik zelf uitvoer, is hij groot genoeg.”

Meer dan dertig jaar was Bert bestuurslid van de watersportvereniging. Eerst als secretaris, daarna als voorzitter.
Daarna even niet meer, maar nu is hij tijdelijk voorzitter. Hij is onder meer betrokken bij een grote investering die
er voor de vereniging aankomt: een nieuw clubschip. ,,Het huidige schip is aan vervanging toe. We zijn nu met
bouwers van drijvende accommodaties in gesprek over wie
wat voor ons kan doen en voor welke prijs. Een nieuw clubschip kost tweeënhalf tot vier ton, daar sparen we al een tijd
voor. De gemeente is in principe bereid om een vergunning te verlenen. We hebben inmiddels een behoorlijk bedrag
bij elkaar en gaan nog kijken hoe we het voor de rest gaan financieren.”



Nieuwjaarsborrel 2023 

 
Het is even weggeweest door corona, maar nu organiseren 
we weer een gezellige nieuwjaarsborrel in de Ark. 
 
Wij willen u uitnodigen voor een hapje en een drankje op 
zaterdag 7 januari vanaf 20.00 uur tot 24.oo uur.  
 
We hopen jullie allemaal te zien op 7 januari 
en gaan er een gezellige avond van maken met 
elkaar. 
 
Tot dan! 
 




