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Stukje van de voorzitter 
Allereerst wens ik hierbij alle leden die niet in de gelegenheid waren bij de nieuwjaarsreceptie aanwezig 

te zijn het allerbeste in goede gezondheid voor 2017. 

Ook wil ik de onmisbare vrijwilligers bedanken voor de inzet bij allerlei werkzaamheden of 

dienstverlening in 2016. Voor het seizoen 2017 hopen wij daarom ook weer op uw steun te kunnen 

rekenen. 

Er gebeurde relatief veel in 2016 en als bestuur hebben wij dan ook meerdere keren de koppen bij 

elkaar gestoken om ons te buigen over een aantal zaken. Wat 2017 ons brengt wachten we rustig af. 

Nu de boten alweer enkele maanden op de wal liggen voor onderhoud of gewoon in de winterstalling, 

begint het wellicht mede door het mooie weer al een beetje te kriebelen om weer te kunnen gaan 

varen. Sommige booteigenaren hebben jaarlijks veel werk en sommigen, waaronder ikzelf, volstaan 

meestal met een grote poetsbeurt en een emmer sop. 

In april gaan de boten weer te water op de vastgestelde dagen en is het weer gezellig druk op de Kaai. 

Wat mij weleens zorgen baart is dat ik tijdens deze Kaaidagen soms ook kinderen zie meehelpen met het 

zware materieel.       

Het is natuurlijk goed dat kinderen met zulke dagen meekomen, echter zou ik de ouders 

willen vragen alert te zijn als de kinderen zich gaan bezighouden met het zwaardere 

werk, of zich begeven in de meer risicovolle gebieden waar deze werkzaamheden 

plaatsvinden (een ongeluk zit in een klein hoekje en voorkomen is beter dan genezen). 

Bart Boer 

http://www.hogendoornkeukens.nl/
http://www.verheijbv.nl/
http://www.ddreklame.nl/documents/home.xml?lang=nl
http://www.caydens.com/
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Van de havenmeester 

15 april gaat het vaarseizoen weer beginnen. 

Vanaf die datum kan je weer inschrijven voor een zwerfplek. 
Voor de nieuwkomers in de haven het volgende: ga je langer dan drie dagen weg, doorgeven aan mij, 
dan kan ik de box voor een zwerver of gast gebruiken. Natuurlijk niet vergeten de datum van thuiskomst 
te vermelden. Doorgeven kan door bij mij op de ark langs te komen tussen 19.00 uur en 20.00 uur, 
telefonisch, ook tussen 19.00 uur en 20.00 uur, of een briefje in de brievenbus van de ark doen. 
Dit jaar is nieuw: 
Voor de bootjesbezitters op de Kaai (boot op de wal). Zij krijgen voortaan een rekening van de 
penningmeester, dus niet meer bij mij op de ark komen betalen. 
Mocht je geen gebruik meer willen maken van het plek, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan de 
penningmeester door. Na 15 april kan dat ook bij mij op de ark of bij Theo de Bruin. 

Ineke Boer 

Ontwikkeling aanpak meedenken oplossing trailerhelling 

Tot dusver hebben wij geen verdere terugkoppeling gekregen omtrent het vervolg van de trailerhelling 

naar aanleiding van een gesprek met een woordvoerder van de gemeente  en een schriftelijke reactie 

van onze kant. 

Het laatste nieuws is reeds doorgestuurd via de mail en is te lezen op de website.  
Wordt wellicht vervolgd..... 

Het bestuur 

Legionella 

Voor wat betreft de legionellaproblematiek kregen wij eerder reeds bericht van IL&T dat, de door ons 

aangeleverde documentatie waarin wij aangaven dat wij voldoen aan de huidige wetgeving,  in 

behandeling is. 

Met vreugde kunnen wij u meedelen dat wij recentelijk een brief ontvingen van de overhead, dat de 

genomen maatregelen voldoen aan de wettelijke eisen en dat de ten lasten gelegde feiten zijn 

ingetrokken door IL&T. 

Als vereniging  zullen wij het onderwerp legionella en de wettelijk verplichte toekomstige controles en 

het plan van aanpak wel serieus op de radar moeten behouden om aan de wetgeving te kunnen blijven 

voldoen. 

Het bestuur 

http://www.rvmkunststoffen.nl/
http://www.drinkwaard.com/
http://www.wvsliedrecht.nl/Nieuwsbrief/2016-12-07 Ontwikkeling aanpak meedenken oplossing trailerhelling.pdf


De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 25 maart 2017 
De inleverdatum kopij voor deze nieuwsbrief is zaterdag 11 maart 2017 

Uit de bestuursvergadering 

Havenzaken 

Afgelopen seizoen was er veel discussie op de jachthaven omtrent een ”vaartuig”  in de haven met 

daarop geplaatst een ander vaartuig. 

Onder wat men verstaat onder een vaartuig kan dit op verschillende manieren ingevuld worden en 

zouden de volgende criteria van toepassing kunnen zijn: 

 Het schip kan een snelheid bereiken van 7.5 km per uur.

 Het vaartuig beschikt over een stuurinstallatie waarmee voldoende wendbaarheid wordt

verkregen om deel te kunnen nemen aan sportactiviteiten en het verkeer op het water.

 Een vaartuig bestaande uit een romp met een boeg, een middenschip en een achterschip met

roer of andere stuurinstallatie, in geval van een multihull heeft het vaartuig meerdere rompen.

Deze criteria zijn echter niet leidend en kunnen door een ieder op een andere manier geïnterpreteerd 

worden. 

Als bestuur hebben wij besloten dit vaartuig  (met hierop geplaatst een kleiner formaat vaartuig) 

waarvan het wezenlijke karakter in de volksmond een drijvend vlot genoemd wordt, tijdelijk te gedogen 

voor het seizoen 2017. 

Vanaf het seizoen 2018 blijft er voor de leden de mogelijkheid een dergelijk vlot in overleg met het 

bestuur te plaatsen op de toegewezen ligplaats, echter zal het vaartuig wat hierop geplaatst zal worden 

tevens moeten voldoen aan de minimale afmetingen van de toegewezen  ligplaats. 

Contacten met het Watersportverbond, VNM KNMC en de federaties 

Op 29 november hebben wij bezoek gehad van het regioteam van het verbond. 

Naast de BTW invoering (zie eerdere info hierover op de site en via de mail) werden ook andere zaken 

belicht waar het verbond zich in 2016 mee bezig hield. 

Stand van zaken project: natuurbijdrage waterrecreatie Biesbosch  

In 2016 is veel aandacht besteed aan samenwerking met de achterban, oftewel de 
watersportverenigingen in en rond de Biesbosch.  

De scope is direct na de start van het project verschoven van het ‘dichten van tekorten’ naar ‘wat is 
het gewenste toekomstbeeld en hoe gaan we dat gezamenlijk realiseren?’ Deze scope heeft 
bijgedragen aan een constructieve samenwerking bij het in beeld brengen van de visie op de 
toekomst van de waterrecreatie in de Biesbosch en bij de inventarisatie van (huidige en gewenste) 
voorzieningen.  
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De visie is geformuleerd als volgt:  
Een toegankelijk, goed onderhouden natuurgebied, waar bezoekers elkaar respecteren en waar 
wordt samengewerkt om de unieke kwaliteiten te beschermen, versterken en ervan te genieten. De 
kwaliteit moet goed zijn en adequate handhaving is belangrijk om dat zo te houden.  
De inventarisatie is uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen watersporters, Parkschap en 
Staatsbosbeheer. Het resultaat is een lijst met circa 70 punten, ingetekend in een kaart, met 
onderscheid naar ‘achterstallig onderhoud’ en ‘wensen’ voor eventueel extra voorzieningen.  
Wat nu helder is:  

 Er wordt circa 230.000 euro per jaar besteed aan regulier onderhoud van voorzieningen
voor waterrecreatie door Parkschap en Staatsbosbeheer gezamenlijk. De dekking van
deze kostenpost naar de toekomst is onzeker.
Bij beide terreinbeheerders is er geen budget voor groot onderhoud.

 De inventarisatie laat zien dat de kosten voor achterstallig/groot onderhoud in totaal
naar schatting 1,2 miljoen euro bedragen (uit te smeren over circa 8-10 jaar). De kosten
voor de geïnventariseerde wensen worden ingeschat op 300.000 euro (eveneens uit te
spreiden over meerdere jaren).
Totaal van de extra investeringen bedraagt dus 1,5 miljoen euro over de komende 8-10
jaar.

 Er zijn onvoldoende financiële middelen voor regulier onderhoud, groot onderhoud en
de wensen voor extra voorzieningen.

 Een bijdrage van de gebruikers is belangrijk en onontkoombaar.

De opbrengsten (van willekeurig welk systeem) moeten bijdragen aan het beheer en onderhoud 
van de voorzieningen in het gebied. Idealiter levert het in te voeren systeem minstens 150.000 euro 
per jaar op. Als de wensen voor de extra’s buiten beschouwing worden gelaten, is het minimum 
120.000 euro per jaar, of er moeten voorzieningen worden geschrapt zodra deze niet meer 
voldoende veilig zijn voor gebruikers.  
Nu er duidelijkheid is over de omvang van de bijdragen zal de komende periode verder onderzoek 
plaatsvinden naar systemen waarmee de gebruiker kan bijdragen.  
Financiën 

Zoals reeds aangegeven in de voorgaande nieuwsbrief hebben wij in 2016 niet gebudgetteerde kosten 

gemaakt en zullen wij ook  in 2017 als WVS kosten gaan maken  om aan de huidige legionellawetgeving 

te voldoen. Ook zullen wij te maken krijgen met jaarlijks terugkerende  kosten i.v.m. controles etc. 

(wettelijk verplicht).  

Deze kosten zullen wij in kaart gaan brengen en gaan doorberekenen aan de leden. 
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Activiteiten 

Februari 2017 

Donderdag 9 februari - Lezing Biesbosch 
Boswachter Thomas van der Es verzorgt een lezing in ons 
clubschip. Deze lezing zal gaan over de het gedijen van de ‘Nieuwe’ Biesbosch, met als 
hoofdstukken: de Noordwaard, Zeearend, Visarend en de Bever. Uiteraard zijn alle vragen over 
andere flora en fauna van harte welkom. Aan de hand van de mooiste foto’s en filmbeelden zal 
Thomas zijn verhaal ondersteunen.  Graag wel even opgeven of je komt i.v.m. het beperkte 
aantal deelnemers (max. 40). U kunt zich aanmelden bij Martijn Honders 06-23013254 of 
wvsactiviteiten@outlook.com   
Aanvang: 19.30 uur 

Zaterdag 11 februari - Wijnproeverij 
Naar aanleiding van het eerdere succes zal er ook dit 
jaar weer een wijnproeverij plaatsvinden  binnen onze 
vereniging.  

Deze professionele proeverij zal wederom verzorgd worden door Peter Roodnat van  
Pro-wine. Peter zal op deze gezellige avond diverse witte en rode wijnen laten proeven en uitleg geven 
over de herkomst en smaak. Uiteraard zullen er bij de wijnen diverse bijbehorende hapjes worden 
geserveerd. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Martijn Honders 06-23013254 of 

wvsactiviteiten@outlook.com Kom allemaal gezellig proeven!! 
Aanvang: 19.30 uur 
Kosten € 15,- 

Maart 2017 

Zaterdag 18 maart - Verkeerscentrale havengebied Rotterdam 
We worden rond 13.00 uur verwacht bij de verkeerscentrale in Rotterdam. Tijdens deze middag 
zullen we een rondleiding krijgen door de verkeerscentrale. Tevens zullen we een presentatie 
krijgen hoe het in de verkeerscentrale werkt en over het havengebied. Uiteraard zal ook 
uitgelegd worden welke rol de pleziervaart hierbij speelt.  
Er kunnen maximaal 40 deelnemers mee deze middag, dus van te voren opgeven is een must! 
Dit kan bij Martijn Honders 06-23013254 of wvsactiviteiten@outlook.com 
Aanvang 13.00 uur  
Adres: Oude Maasweg 3, 3197 KJ, Botlek Rotterdam  

mailto:wvsactiviteiten@outlook.com
mailto:wvsactiviteiten@outlook.com
mailto:wvsactiviteiten@outlook.com
http://www.lascosliedrecht.nl/default.html
http://www.bouwbedrijfvisser.nl/
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April 2017 

Zaterdag 8 april - BBQ-avond 
Om alvast in de stemming te komen voor het vaarseizoen is er ook dit jaar 
weer een BBQ gepland!! En wel op 8 april. Deze BBQ zal wederom geheel verzorgd zijn met 
diverse verse salades en vleessoorten van slagerij  Havermans uit Wagenberg. Deelnemen aan 
deze geheel verzorgde BBQ kost € 17,50 per persoon. Kinderen zijn uiteraard ook welkom!! 
Voor kinderen vanaf 6 jaar bestellen wij een kindermenu en deze kost € 5,- per kind. 
Aanmelden voor deze BBQ kan bij Martijn Honders via 06-23013254 of 
via wvsactiviteiten@outlook.com Let op dat u bij aanmelden per mail 
altijd binnen enkele dagen een bevestiging terug krijgt, zodat u zeker 
bent van uw aanmelding!! Aanmelden kan vanaf heden t/m 26 maart. 
Wij kijken uit naar een geslaagde BBQ avond, waaraan maximaal 50 
personen kunnen deelnemen. VOL=VOL.  

Vrijdag 14 april - Paasklaverjassen & Jokeren 
Aanvang 19.30 uur. Van te voren opgeven is niet nodig. Er zijn zoals altijd weer leuke prijzen te 
winnen. De kosten bedragen € 4,- per persoon, koffie en thee zijn gratis. Iedereen is van harte 
welkom!!! 

Vrijwilligers gezocht!!! 

Heeft u altijd al een activiteit binnen de vereniging willen 
organiseren of wilt u graag mee helpen met 1 van onze 
leuke activiteiten. meld je dan snel aan bij Martijn en 
Natascha Honders via wvsactiviteiten@outlook.com. 

Uitslag klaverjassen en jokeren 

Met wat improvisatie werd de laatstgehouden klaverjas-/jokeravond een succes, de uitslag: 

Jokeren Klaverjassen 

1. Marleen Knape 1. Jaap Veth

2. Nel Volker 2. To v.d. Vlies

3. Marian Heun 3. Maikel Dalmeijer

Poedelprijs Janny Heun Poedelprijs Annie Versteeg 

Het was een gezellige avond met dank aan Merian Hansum, Jopie Langerak, Met en Hans van der Zande! 

De redactie 

mailto:wvsactiviteiten@outlook.com
mailto:wvsactiviteiten@outlook.com



