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Stukje van de voorzitter 
Afgelopen 22 en 29 april zijn bijna alle boten die op de Kaai gestald waren weer met goed gevolg te 

water gelaten. De werkzaamheden verliepen voorspoedig mede door  het mooie weer en natuurlijk de 

aanwezige leden die meehielpen om de taken geordend te laten verlopen. 

 

I.v.m. de vergrijzing met alle respect van een aantal Kaaivrijwilligers zou het leuk zijn als er meerdere 

leden mee zouden willen draaien op de Kaai tijdens de Kaaidagen. 

De soep en uitsmijters die geserveerd worden smaken prima verzeker ik u. 

Wat overigens wel opviel is dat een relatief groot aantal boten bleef staan op de Kaai (dit i.v.m. nog te 

plegen onderhoud, of andere belemmeringen). 

Op 22 april was Sliedrecht 24 (de Sliedrechtse online nieuwspagina) ook aanwezig om dit live te 

streamen  wat  op zich een leuk idee is om de overige inwoners van het dorp bekend te maken met onze 

activiteiten.  

 

Verder wens ik allen alvast een goede vaart en plezierig vaarseizoen toe!! 

 Bart Boer 

 

Technische Commissie 
Voorlopig kunnen wij nog even voorruit hopen wij met het huidige sleutelplan. Echter voor 2018 zijn wij 

al aan het inventariseren wat voor systeem het beste bij de vereniging past. 

Een aantal mogelijkheden omtrent vervanging zullen verder bekeken en overwogen worden. 

Het hek van de fietsenstalling is aangepast zodat niet-leden, meestal vissers, niet clandestien de 

jachthaven kunnen bereiken. 

 Het bestuur 

 

                        

                        

http://www.rvmkunststoffen.nl/
http://www.drinkwaard.com/
http://www.hogendoornkeukens.nl/
http://www.verheijbv.nl/
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Uit de bestuursvergadering 
Nieuwe leden 

Geen nieuwe leden.  

 

Havenzaken 

Nu de boten op de Kaai nagenoeg allemaal te water zijn, zal er op korte termijn aangevangen worden 

met het ophogen/egaliseren van de stelconplaten, aangezien deze aan verzakking onderhevig zijn. 

In de vorige nieuwsbrief berichtten wij u over de plannen van onze buurman op de Kaai om daar een 

steiger aan te leggen op zijn gedeelte. De palen die nog op zijn kadastrale gedeelte staan zullen te zijner 

tijd  in overleg verwijderd of verplaatst moeten worden. Wij ontvingen reeds een offerte van een extern 

bedrijf om deze werkzaamheden eventueel te laten uitvoeren (ook verwachten wij nog een prijsopgave 

van de heer De Winter). 

Goed nieuws voor 16 leden, want zij kregen dit jaar na lange tijd op de wachtlijst te hebben gestaan en 

veel geduld een plek toegewezen door de havencommissie. 

Overigens constateerden wij wel een licht dalende trend op de wachtlijst voor boten in de categorie 10-

12 meter. 

Onlangs kregen wij het verzoek van enkele leden om boten groter dan 14 meter tijdelijk maar niet 

langer dan maximaal 14 dagen op de passantenligplaats te mogen neerleggen voor een aantal 

uitzonderingen en situaties waarbij te denken valt aan bijv. inrichting/uitruiming aanvang en einde 

seizoen, proviandering, reparatie en/of noodgevallen. Als bestuur hebben wij toegezegd dit te gedogen 

voor leden die in deze categorie vallen.  

Regel is wel dat een dergelijke aanvraag vooraf altijd met de havenmeester (en/of bestuur) 

gecommuniceerd wordt!!! Deze regel geldt uiteraard voor alle leden in deze categorie en er zal per 

aanvraag bekeken worden of aan het verzoek voldaan kan worden. 

De passantenligplaats blijft natuurlijk een passantenligplaats!! 

 

Voor de komende periode zullen wij dit gedoogbeleid als bestuur gaan monitoren of dit besluit geen 

verdere nadelige gevolgen heeft voor de overige leden en natuurlijk onze passanten. 

Indien dit genomen besluit in de praktijk niet uitvoerbaar blijkt, of andere oorzaken reden zijn tot 

discussie, zullen wij als bestuur ons standpunt wellicht moeten heroverwegen. 

                                      
                                                                                                                                   

http://www.ddreklame.nl/documents/home.xml?lang=nl
http://www.caydens.com/
http://www.restaurant-bellevue.nl/
http://www.t-h-o-m.nl/
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Vriendenvloot 
Onlangs werden wij benaderd door dominee Vrooland initiatiefnemer van “ de Vriendenvloot”  waarbij 

minderbedeelden in onze samenleving een onvergetelijke dag op het water mogen ervaren. Uit 

voorgaande jaren bleek dat dit een groot succes was en uit de doelgroep kwam de laatste dagen de 

spontane roep om een herhaling van die leuke dag. 

Om deze reden zouden wij ook dit jaar weer uw medewerking willen vragen om deze mensen een 

mooie dag te laten beleven. 

 De datum waarop deze dag plaats zal vinden is zaterdag 12 augustus 2017. 

Voor aanmeldingen en verdere informatie kunt u contact opnemen met dhr. G. Vrooland,  tel: 06-

30474312. Wij hopen ook dit jaar op uw steun. 

 Het  bestuur 

 

Paasklaverjassen & Jokeren 
Op vrijdag 14 april verzamelden enthousiaste leden zich in de ark voor 

een avondje kaarten. Aan jokeraars geen gebrek, maar de klaverjassers 

worden schaars, maar twee tafels vol.  

De uitslag was als volgt:  

 

Jokeren Klaverjassen 

1e prijs  Mary Veth 1e prijs  Annie Versteeg 

2e prijs Pauline Knape 2e prijs Perry den Breejen 

3e prijs Monique van Hof 3e prijs Nico den Breejen 

Poedelprijs Jolanda Heun Poedelprijs Bas Hofman 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF5d-z_PjTAhUE5CYKHXfiAXgQjRwIBw&url=http://www.sliedrecht24.nl/sliedrechtse-vriendenvloot-vaart-uit/&psig=AFQjCNHd1I_Gi7F0D0YcvmYRLX-ZuWP5TA&ust=1495180718581075
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_HlyXxI87Uh0/Sq-xy2LAhzI/AAAAAAAAFnY/Gwd7HZJ2q0Y/s320/Beker.gif&imgrefurl=http://dvma.blogspot.com/2009/01/&docid=-6GYdFIokDigxM&tbnid=Vk648OFSdFJ6vM:&vet=10ahUKEwiNlZSi3ZXUAhUGKcAKHfpTCQ8QMwhdKBkwGQ..i&w=236&h=236&bih=836&biw=1033&q=1e prijs&ved=0ahUKEwiNlZSi3ZXUAhUGKcAKHfpTCQ8QMwhdKBkwGQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcu-Xc3ZXUAhUDOBoKHZTEB60QjRwIBw&url=https://martinbrand.org/2014/08/13/mijn-schat-is-in-de-hemel/&psig=AFQjCNE5XwiBPJe6rxWf-p7cctqZlPbsVw&ust=1496168903490375
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Verslag van de algemene ledenvergadering van 31 maart 2017 
gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26 
 
1.  Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in het bijzonder de 
ereleden J. Verschoor, J. v.d. Vlies, P.J. Bakker, B. v.d. Hel en B. Broekhuizen welkom.  
B. Schlieker, G. van Leeuwen en M. van Houwelingen hebben zich afgemeld. 
Inclusief het bestuur zijn 83 leden aanwezig. De voorzitter hoopt op een prettige vergadering. 
 
2. Verslag van de vergadering van 8 april 2016 
Het verslag van deze jaarvergadering was eerder te lezen  in de nieuwsbrief en op onze site. 
Geen van de leden heeft vragen of opmerkingen over dit verslag.  
Het bestuur heeft een kleine opmerking op punt 8, we zien een afnemende i.p.v. een gelijkmatige winst 
door de afgelopen jaren. 
Het verslag van de ALV wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Financieel verslag over 2015 
De stukken worden onder de aanwezige leden verspreid. De penningmeester Bert de Gruijter geeft een 
toelichting op het overzicht begroting / werkelijke kosten, de balans en de verlies- en winstrekening. De 
winst bedraagt € 5.457,=  en het eigen vermogen € 364.299,= 
 
De te verwachten investeringen staan vermeld onder reserveringsstaat. 
Het financiële verslag wordt onder dankzegging aan de penningmeester door de vergadering 
goedgekeurd. 
 
4. Verslag van de kascommissie 
De kascommissie bestaat uit P.J. Bakker,  J. Teeuwe en K. van der Waal (P.J. Bakker is aftredend). 
Aan het bestuur is schriftelijk gemeld dat de kascommissie de boeken heeft gecontroleerd en in orde 
bevonden. De penningmeester en de kascontrolecommissie worden bedankt met een applaus. Het 
bestuur wordt gedéchargeerd. 
 
5. Verkiezing lid kascommissie 
De kascommissie bestaat uit de heren P.J.Bakker,  J.Teeuwe en K. van der Waal. De heer P.J. Bakker is 
aftredend. De voorzitter bedankt hem voor zijn bijdrage. De voorzitter vraagt wie zich aanmeldt voor de 
kascommissie waarop Rob Vermeulen reageert. Omdat niemand stemming verlangt, wordt hij bij 
acclamatie gekozen. Voor de inzet krijgt de kascommissie applaus. 
 
6.  Jaarverslag 2016 
Het jaarverslag 2016 plaatsten wij in de nieuwsbrief.  
Het verslag wordt zonder verdere opmerkingen door de vergadering goedgekeurd. 
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7.  PAUZE 
 
8.  Begroting 2017 
De begroting voor 2017 wordt onder de aanwezige leden verspreid op deels grotere afdrukken. Deze 
wordt door de penningmeester Bert de Gruijter van een toelichting voorzien. We zien een afnemende 
winst door de jaren. 
Nieuw is dat watersportverenigingen vanaf januari 2017 BTW-plichtig zijn. Deze BTW-heffing zullen wij 
doorberekenen aan de leden (contributie valt hier buiten). Wel kunnen we BTW gaan verrekenen over 
toekomstige investeringen. 
De leden hebben verder geen vragen. 
Onder dankzegging aan de penningmeester wordt de begroting ongewijzigd vastgesteld. 
 
9.  Voorstel bestuur verhoging huidige tarieven 
Het voorstel overzicht met de nieuwe tarieven wordt uitgedeeld. 
 
Aansluitend aan de uitleg van de penningmeester benadrukt de voorzitter dat de voorgestelde 
verhoging een absolute noodzaak is voor de WVS om een gezonde financiële positie te behouden. 
Als wij de geplande investeringen zoals u kunt bezien in de afschrijvingenstaat willen kunnen blijven 
uitvoeren zal de voorgestelde verhoging ons weer op het gewenste niveau brengen om de investeringen 
in de toekomst te kunnen realiseren. Mede door de dalende inkomsten van passanten (dit i.v.m. met de 
vergrijzing van varend NL), rentederving en extra uitgaven en of investeringen waar wij in de toekomst 
rekening mee moeten houden. Waarbij te denken valt aan bijvoorbeeld het legionella beheersplan 
waarbij watermonsters etc. door een gecertificeerd bedrijf uitgevoerd moeten worden (vooralsnog 
heeft de gemeente toegezegd dit te bekostigen echter mochten zij i.v.m. geen of minder budget dit aan 
ons overlaten zullen wij deze kosten ook moeten gaan reserveren). 
Jammer genoeg komt dit voorstel voor verhoging op een ongelukkig moment aangezien dit samenvalt 
met de 21% BTW-verhoging. De BTW-verplichting die per 1 januari van kracht is dienen wij echter niet in 
beschouwing te nemen aangezien dit een wettelijke verplichting is. 
 
Als bestuur begrijpen wij dat dit voorstel een impact heeft voor alle leden met zowel een grote als een 
kleine beurs, echter om door te borduren op het gedachtegoed van het bestuur uit voorgaande jaren 
streven wij als vereniging naar behoud van een financieel gezonde vereniging zodat ook onze kinderen, 
uw kleinkinderen, later ook plezier kunnen beleven aan de watersport faciliteit in Sliedrecht. 
Sommige leden vragen zich misschien af: er staat toch genoeg geld op de rekening dus waarom zouden 
wij een verhoging accepteren. Welnu het antwoord hierop is dat het bestuur meerdere jaren vooruit 
begroot en reserveringen plant waarvoor dit geld op termijn gebruikt zal worden. De tijdlijn waarin de 
geplande investeringen gepland staan is door het bestuur  weloverwogen. 
Wellicht zouden de leden zich af kunnen vragen waarom het bestuur deze verhoging niet in termijnen 
van een aantal jaar inplant om de spreekwoordelijke "pijn" te verzachten. Dit hebben wij besproken 
echter houdt dit scenario in dat reeds geplande investeringen op de lange baan geschoven dienen te 
worden. 
Als bestuur staan wij daarom unaniem achter het voorgenomen voorstel om de tariefverhoging 
in één keer aan te passen zodat het benodigde winstsaldo spoedig op het gewenste peil komt. 
Wij mogen best trots zijn dat wij als vereniging tot dusver altijd zelf in onze middelen en behoeften 
hebben kunnen voorzien zonder subsidies van de overheid of andere instanties. 
Alvorens we overgaan tot het stemmen over dit voorstel zouden wij u willen vragen uw keuze goed te 
overwegen te beseffen welke gevolgen dit heeft voor de WVS indien er tegen dit voorstel wordt 
gestemd wordt. 
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Als bestuur hopen wij dan ook dat u ons steunt in onze visie en plan van aanpak zodat wij de status van 
een financiële stabiele vereniging kunnen behouden voor de toekomst. 
 
Er wordt vervolgens met hand opsteken gestemd en een ruime meerderheid stemt voor de 
tariefsverhoging waardoor het voorstel is aangenomen. 
 
10.  Bestuursverkiezingen 
Volgens het rooster zijn Ad de Keizer, Marcel de Keizer en Bas Hofman  aftredend. Allen gaven aan door 
te willen gaan en zijn herkiesbaar.  
Er wordt een stemcommissie van 3 personen samengesteld bestaande uit P. Langerak, J.  Teeuwe en A. 
Hofman. 
 
De uitslag van de stemming is : 
Ad de Keizer   83 stemmen 
Marcel de Keizer  82 stemmen 
Bas Hofman   69 stemmen 
Het bestuur bedankt de aanwezigen voor het kiezen van de herkozen bestuursleden en vraagt om een 
applaus. 
 
11.  Rondvraag 
1 Theo de Bruin zou graag op de Kaai  een bouwlamp met sensor zien, die aan gaat tijdens het 

binnenvaren en zo diefstal tegengaat. 
2 Jaap Verschoor vraagt om iets te doen aan het 70 jarig jubileum met onder andere een 

herinneringskrantje.  Wij willen  het 75-jarig bestaan gaan vieren. 
3 Cees Redelijkheid zou meer vrouwen in het bestuur willen zien, misschien kan hij hier iets aan 

doen. Verder vraagt hij naar de stand van de trailerhelling, het balletje 
 ligt bij de gemeente. 
4 Kees van der Waal vraagt hoe de trailerhelling aan te rijden is.  

Het antwoord van de voorzitter was dat dit een vraagstuk is voor de gemeente aangezien wij als 
WVS ons alleen kunnen bekommeren over het door ons gehuurde oppervlak van de haven. 

5  Bas van der Hel vraagt waarom hij ook BTW moet betalen over de strook van 50 cm. aan 
weerszijde van zijn boot en over water en stroom. Het bestuur geeft aan dat dit onvermijdelijk 
is. 

6    Hans van der Zande heeft een vraag over een vlot in de haven.   
De voorzitter geeft aan dat deze constuctie alleen nog voor het vaarseizoen 2017 gedoogd zal 
worden. De eigenaar van het vaartuig is hiervan op de hoogte gesteld. 
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 
wordt tevens moeten voldoen aan de minimale afmetingen 

 van de toegewezen ligplaats. 
  
12.  Sluiting 
De voorzitter bedankt alle leden die zich inzetten voor de vereniging en vraagt hiervoor applaus wat 
direct volgt. 
Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun komst en sluit de 
vergadering. 
 Het bestuur 
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Verkeerspost havengebied Rotterdam 
Op zaterdag 18 maart jl. brachten we met een grote groep WVS-ers een bezoek aan de 
verkeerspost. Martijn had voor heerlijke saucijzenbroodjes gezorgd en de heren Bas Struijk en 
Edwin Vet heetten ons van harte welkom. Voor de rondleiding en de presentatie werd de groep 
in tweeën gesplitst. We mochten uitgebreid rondkijken bij de verkeersleiders. Hoewel we hen 
natuurlijk niet mochten storen bij hun werk, was er af en toe even tijd voor een praatje. Nooit 
geweten dat er een complete reservecentrale beschikbaar is, zodat bij storing of calamiteiten 
een centrale direct verplaatsbaar is naar een andere verkeerspost. Het was ontzettend leuk en 
interessant om meer te horen over de begeleiding van de scheepvaart en de rol van de 
pleziervaart daarbij. De presentatie vulde de rondleiding prima aan en na een afsluitend praatje 
voor allemaal, bedankte Martijn de heren hartelijk voor de ontvangst.  
Het was een zeer succesvolle middag!  
 Annie Versteeg 
 

 
 

Gezocht 
De webredactie zoekt een nieuw lid. De webredactie is verantwoordelijk voor de berichtgeving op de 

website en het samenstellen van de nieuwsbrief. Wie wil de redactie komen versterken?  

Interesse? Neem dan contact op met onze voorzitter Bart Boer via mail bart.boer01@hotmail.com of 

telefonisch 06-81843392.  

 De webredactie 

 

 

                     

                                                    

mailto:bart.boer01@hotmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3r5Pi5JnUAhUE1RQKHbnACeAQjRwIBw&url=http://www.krakeel-hoogeveen.nl/vrijwilliger-worden/redactie-gezocht&psig=AFQjCNHTYEmrvENLEluQ2NOH_x6-_dp0Cw&ust=1496308246532370
http://www.dekker-stam.nl/
http://www.klopwatersport.nl/
http://www.pietvanderknaapdoehetzelf.nl/
http://www.daveco.nl/
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Contacten met het Watersportverbond, VNM, KNMC en de 

federaties 
Voor wat betreft het watersportverbond, VNM, is er geen uitzonderlijk nieuws te melden. 

Wel heeft de Biesboschfederatie een vergadering belegd  over de introductie van het welbekende 

vaantje in de Biesbosch met als doel inkomsten te verkrijgen voor de overheid om de tekorten van 

Staatsbosbeheer op te vangen. 

De opbrengsten zouden realisatie/onderhoud en voorzieningen in de Biesbosch ook in de toekomst 

moeten kunnen garanderen. 

Onderstaand een samenvatting over de toekomst van de waterrecreatie in de Biesbosch. 

 

 
 Uitgangspunten  
• Bevorderen van beleving is belangrijker dan betalen. Ofwel, verbetering moet zichtbaar zijn.  

• Wie betaalt, bepaalt. Betalen betekent dus ook inspraak.  

• Alle gebruikers betalen. Niet alleen watersporters, ook andere gebruikers.  

• Alle watersporters betalen, dus ook passanten en commerciële jachthavens.  
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Inventarisatie knelpunten  
Alle watersportpunten zijn in beeld gebracht. Inclusief staat van onderhoud. De kaarten daarvan zijn 
getoond op de ALV 2016 van de Biesboschfederatie. Vervangings- en onderhoudskosten zijn in overleg 
met SBB en Parkschap vastgesteld. Bij de totstandkoming van deze lijst was de inspraak vanuit de 
watersporters leidend.  
 
Enquête  
In de zomer van 2016 is een enquête verstuurd naar de verenigingen van de Biesbosch Federatie. 27 van 
de 42 verenigingen hebben gereageerd (64%, twee van de drie). De gebruikscijfers zijn op deze enquête 
gebaseerd. Onder meer: 2.100 motorboten bezoeken de Biesbosch, 300 kano/roeiende leden en 
jaarlijks circa 1.000 passanten.  
 
Financiering  
De begroting van het Parkschap is helder. Zij komt per jaar € 35.000 tekort. De begroting bij 
Staatsbosbeheer (SBB) is minder duidelijk. Elk jaar bepaalt SBB opnieuw naar welk gebied geld gaat. Er is 
geen meerjarenplan. Na uitvoerig overleg is toch een bedrag te noemen wat SBB voor de Biesbosch 
jaarlijks tekort komt, namelijk € 165.000. Totaal is er dus een tekort van € 200.000. Dat verschil kunnen 
wij met een Biesboschvaantje nooit dichten! Maar wel een deel daarvan. Vanuit SBB is de verwachting 
dat bij een belangrijke financiële bijdrage van gebruikers, SBB zelf ook meer investeert.  
Varianten  
 
1. De gebruiker betaalt. Alleen watersporters die echt gebruik maken van de Biesbosch kopen een 
vaantje of een sticker. Er wordt gedifferentieerd naar type gebruiker (motorboot/kano/electrisch etc.). 
Controle is nodig, dat betekent extra kosten. Kosten voor een jaarabonnement voor een motorboot 
bedragen € 45. Voor een kano € 20.  

2. Loyaliteitsbijdrage. Alle leden van de Biesboschfederatie betalen € 10 per jaar. Er wordt niet 
gedifferentieerd. Inning via de Biesboschfederatie of de aparte stichting, zie governance. Minder 
controle, veel minder kosten. Insteek, ook commerciële havens participeren.  

• Passanten betalen in beide gevallen mee. Zij krijgen sowieso een vaantje.  
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Governance  
Hoe gaan we het organiseren? Er komt een stichting waarin SBB, Parkschap én watersporters zitting 
hebben. Deze stichting bepaalt hoe alle middelen (t.b.v. watersportrecreatie) besteed worden. Er wordt 
gewerkt met een meerjarenplan. Jaarlijks wordt verslag gedaan van planning, uitvoering en realisatie. 
Watersporters krijgen daarmee zicht hoe hun financiële bijdrage geïnvesteerd wordt. Het succes is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent verplichtingen voor zowel het Parkschap, SBB en 
watersporters. Denk daarbij ook aan niet-financiële bijdragen zoals participatie in de stichting en 
uitvoeren van werkzaamheden.  
Vandaag besluiten over:  
 
1. Welke variant? De ‘gebruiker betaalt’ (variant 1) of ‘loyaliteitsbijdrage’ (variant 2) a. Variant 2 
verlangt dat iedereen deelneemt! In dat geval volgt in september een volgende bijeenkomst van 
Biesbosch Federatie. Dan wordt definitief gestemd. Dat besluit geldt voor alle deelnemende 
verenigingen van de Biesbosch Federatie!  
  
2. Besluit over uitwerking governance. Consequentie is dat de Biesbosch Federatie (watersporters) 
bestuurlijke verantwoordelijkheid neemt voor de invoering en daarna voor uitvoering van bovenstaande 
plannen.  
 
Vervolg  
Afhankelijk van besluitvorming volgt in september een bijeenkomst waarop definitieve besluitvorming 
plaatsvindt. Voor die tijd:  
• Zorgt de commissie voor alle informatie die nodig is om tot besluitvorming binnen de verenigingen te 
komen.  

• Gaan besturen van de verenigingen in gesprek met hun leden zodat besluitvorming in september het 
vereiste draagvlak heeft.  

• Zorgt de commissie ervoor dat er in ieder geval per 2018 gestart wordt met de gekozen variant.  
 
Tot slot   
 
Voordelen  

Variant 1 – gebruiker betaalt 
Gebruiker betaalt – rest niet  
Transparant  
Een systeem voor iedereen  

Variant 2 - loyaliteitsbijdrage 
Hogere netto opbrengst  
Eenvoud  
Commitment  
Betrokkenheid  

Nadelen  Hoge kosten handhaving  
Minder betrokkenheid  
Minder zekerheid jaarlijkse opbrengst  

Je betaalt ook als je Biesbosch niet 
bezoekt  
Risico dat het aantal leden Federatie 
daalt  

 

 

              

http://www.lascosliedrecht.nl/default.html
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Legionella 
Aangezien legionella een onderwerp geworden is wat wij niet meer over het hoofd kunnen zien en wij 

als vereniging aan de wettelijke eisen moeten blijven  voldoen om een goed beheersplan te 

onderhouden is er afgelopen periode hard gewerkt door de vrijwilligers en technische commissie om 

een automatisch spuisysteem aan te leggen. 

Dit systeem zorgt ervoor dat er minmaal wekelijks of bij hoge temperaturen dagelijks gespuid zal 

worden op de steigers. 

Komende periode zal het systeem getest gaan worden zodat we zeker zijn dat wij voldoen aan de 

gestelde eisen. 

 

Ontwikkeling aanpak meedenken oplossing trailerhelling 
Op 10 april 2017 jl. spraken wij met het expertisebureau van de gemeente omtrent de te verwezenlijken 

trailerhelling. De opties werden nogmaals belicht waarbij gegarandeerde doorvaart en compensatie 

voor ons belangrijk zijn. 

De eerst besproken optie die wij met de gemeente eerder overeenkwamen in een vorig gesprek was een 

verlenging van steiger G/H, echter doordat Van Vliet geen ruimte meer heeft  voor de zandschepen om 

de bedrijfsactiviteiten uit te voeren zal de gemeente moeten uitzoeken of dit plan nog verder 

ontwikkeld zal worden. 

De optie die wij bespraken met het expertisebureau was om de verlenging van steiger G/H in te korten 

en een extra stuk erbij op steiger I/J. 

Eerder gaf de gemeente aan dat dit niet mogelijk was, echter zal dit opnieuw bekeken worden. 

Het resultaat wachten wij rustig af. 

 

Uitslag onderzoek gebruik trailerhelling 
In de vorige nieuwsbrief 2017-02 verzochten wij de leden te reageren of zij gebruik zouden maken van 

de trailerhelling mocht deze aangelegd worden in de haven of elders in Sliedrecht. 

Reden voor dit onderzoek voor ons als bestuur is inzicht verkrijgen in de wens omtrent het 

verwezenlijken van een trailerhelling is Sliedrecht. 

 

De uitslag van dit onderzoek is dat slechts 3% van onze 850 leden aangaf daadwerkelijk gebruik te 

willen maken van de trailerhelling als deze gerealiseerd zou worden. 

 

Meten is weten en voor ons als bestuur nuttige informatie. 

 

Bij verdere ontwikkelingen zullen wij u uiteraard op de hoogte houden. 

 

 Het bestuur 
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In de algemene leden vergadering van 31 maart jl. is besloten de tarieven aan te passen. In deze nieuwsbrief 
plaatsen we het aangepaste huishoudelijk reglement, waarin deze tarieven ook zijn opgenomen.  

 
Huishoudelijk reglement 

ALGEMENE BEPALINGEN 

1.1. Het huishoudelijk reglement regelt de huishoudelijke dienst van de vereniging. Dit reglement mag 

worden gewijzigd door de algemene vergadering, doch mag nimmer in strijd zijn met de statuten 

van de vereniging. 

1.2. De officiële verenigingsvlag is een blauwe wimpel met een gele ruit die doorloopt tot in de punt, 

met daarin de letters "WVS". Het voeren van de verenigingsvlag door de leden is niet verplicht, 

maar wordt wel verzocht. 

1.3. Een zomerseizoen is de periode van 15 april tot 15 oktober en een winterseizoen is de periode 

van 15 oktober tot 15 april. 

COMMISSIES/HAVENMEESTER 

2.1. De havencommissie is belast met de toewijzing van ligplaatsen en alle zaken die de indeling van 

de jachthaven betreffen. De commissie bestaat uit 2 of 3 personen, waarvan minimaal 1 persoon 

bestuurslid is. 

2.2. De technische commissie is belast met de organisatie van de winterberging en alle werkzaam-

heden die verband houden met het aanbrengen en in stand houden van de accommodaties. De 

commissie bestaat uit maximaal 5 personen waarvan minimaal 1 persoon bestuurslid is. 

2.3. De activiteitencommissie is belast met de organisatie van activiteiten die de onderlinge band 

binnen de vereniging bevorderen. De commissie bestaat uit maximaal 5 personen, waarvan 

minimaal 1 persoon bestuurslid is. 

2.4. De havenmeester en zijn eventuele plaatsvervanger(s) worden benoemd, geschorst en ontslagen 

door het bestuur. De havenmeester heeft tot taak het toewijzen van tijdelijke ligplaatsen en het 

innen van de verschuldigde liggelden. Hij/zij verricht zijn/haar werkzaamheden onder 

verantwoordelijkheid van de havencommissie. 

LEDEN 

3.1. Aanvragen voor lidmaatschap moeten worden ingediend op een daarvoor bestemd formulier dat 

bij de secretaris en de havenmeester verkrijgbaar is. 

3.2. Alleen inwoners van de gemeente Sliedrecht kunnen lid worden. 

3.3. Leden dienen adreswijzigingen schriftelijk aan het secretariaat door te geven. 

3.4 Alle leden kunnen worden opgeroepen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van 

de vereniging. 



De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 2 september 2017 
De inleverdatum kopij voor deze nieuwsbrief is zaterdag 26 augustus 2017 
 

FINANCIËLE BEPALINGEN 

4.1. De contributie is € 7,15 per jaar plus de bijdragen aan het Watersportverbond en de 

Biesboschfederatie, welke jaarlijks bepaald worden (afgerond op hele euro’s). Iemand die na 30 

juni lid wordt betaalt over het betreffende jaar de helft van contributie (incl. bijdragen 

Watersportverbond en Biesboschfederatie). 

 Het inschrijfgeld voor nieuwe leden is € 11,35. 

4.2. De contributie voor aspirant-leden (jeugdleden t/m 15 jaar) is € 4,55 per jaar. Aspirant-leden zijn 

geen inschrijfgeld en bijdragen aan het Watersportverbond en de Biesboschfederatie 

verschuldigd. 

4.3. Het liggeld is € 6,50 /m² per seizoen (prijspeil 2017 inclusief BTW) en wordt berekend door 

vermenigvuldiging van de lengte en de grootste breedte van het vaartuig (afgerond op hele 

euro’s). 

 Voor ligplaatsen tot 10 m wordt de breedte vermeerderd met 0,30 m en voor ligplaatsen boven 

10 m wordt de breedte vermeerderd met 0,50 m voor het gebruik van een uithouder. De toeslag 

geldt niet voor de ligplaatsen op de Kaai. 

4.4. Het liggeld voor tijdelijke ligplaatsen is voor leden € 0,35 per strekkende m en voor niet-leden       

€ 1,40 per strekkende m per overnachting. Indien niet leden lid zijn van het watersportverbond zal 

€ 1,05 aan liggeld berekend worden.  Tijdelijke ligplaatsen voor een heel seizoen worden 

berekend zoals genoemd in artikel 4.3. 

4.5. Het tarief voor berging op het winterbergingsterrein is € 7,70/m² per seizoen. Het liggeld wordt 

berekend door vermenigvuldiging van de lengte en de grootste breedte van het vaartuig 

(afgerond op hele euro’s). Als een vaartuig na de laatste tewaterlating te water gaat komt er voor 

iedere volgende dag na de dag van de laatste tewaterlating € 0,35 per strekkende m bij. 

 Het tarief voor stalling van trailers op de Kaai in het zomerseizoen is € 55,-- (geldt niet voor 

trailers die ook gebruikt worden voor winterstalling op de Kaai). 

4.6. Voor het gebruik van de kleine kraan voor rubberboten en kleine volgboten op de Kaai geldt een 

vast tarief van € 80,-- (incl. ligplaats op de wal gedurende het zomerseizoen). Gebruik van de 

kleine kraan is alleen toegestaan met toestemming van de havenmeester. Het maximum 

hijsgewicht voor de kleine kraan is 125 kg. De minimum leeftijd voor gebruikers is 12 jaar en 

tijdens het hijsen mogen zich geen personen in de boot bevinden. 

4.7. Het tarief voor 1 week "knippen en scheren" is € 7,70 per strekkende m met een minimum van € 

20,--. Voor iedere volgende dag komt er € 0,35 per strekkende m bij. 

 Het tarief voor uit het water hijsen en direct weer te water zetten is € 30,-- 

 Het tarief voor uit het water hijsen van trailerbare boten die direct worden weggereden is €  20,--

(incl. schoon spuiten). 

 Het tarief voor het te water zetten van trailerbare boten is € 15,-- 
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4.8. Aan leden die zonder gegronde redenen geen gevolg geven aan een uitnodiging om werkzaam-

heden voor de vereniging te verrichten of tijdens het op de wal of in het water plaatsen van hun 

vaartuig niet de gehele dag meewerken, kan een boete worden opgelegd van € 50,-- per dag of    

€ 15,-- per avond. Het bestuur beoordeelt of sprake is van gegronde redenen voor verhindering. 

4.9. Leden dienen rekeningen van de vereniging binnen de daarop vermelde termijn te voldoen. 

Wordt hieraan niet voldaan, dan krijgt het lid door middel van een aangetekende brief nog 2 

weken de gelegenheid om de nota te voldoen en wordt de rekening verhoogd met € 10,--. Volgt 

dan nog geen betaling van het totale bedrag (inclusief de verhoging) dan wordt geacht dat het lid 

zijn/haar verplichtingen jegens de vereniging niet is nagekomen en kan het bestuur het 

lidmaatschap namens de vereniging opzeggen. 

4.10. Indien een lid een lid zijn/haar lidmaatschap verliest door opzegging door of namens de 

vereniging, dient hij/zij zijn/haar vaartuig in de haven of op het winterbergingsterrein binnen de 

door het bestuur gestelde termijn te verwijderen. Als het lid zijn/haar vaartuig niet binnen de 

gestelde termijn verwijdert, komen alle kosten die de vereniging moet maken voor de 

verwijdering van het vaartuig, voor rekening van het lid. 

4.11. De tarieven genoemd in de artikelen 4.3. en 4.4. worden jaarlijks verhoogd met een zelfde 

percentage als de door de gemeente toegepaste huurverhoging. Het bestuur is gemachtigd een 

lager percentage dan het door de gemeente gehanteerde percentage toe te passen. Het bestuur 

meldt een dergelijke afwijking in de eerstvolgende algemene ledenvergadering. 

LIGPLAATSEN 

5.1. De ligplaatsen in de jachthavens hebben de volgende afmetingen: tot 4,30 m, van 4,30 m tot 5,30 

m, van 5,30 m tot 6,00 m, van 6,00 m tot 7,00 m, van 7,00 m tot 8,00 m, van 8,00 m tot 9,00 m, 

van 9,00 m tot 10,00 m, van 10,00 m tot 12,00 m, van 12,00 m tot 13,00 m en van 13,00 m tot 

14,00 m. 

5.2. De lengte van een vaartuig moet vallen tussen de minimum en maximum lengtematen van de 

toegewezen box. De lengte van een vaartuig is de lengte over alles (inclusief bijv. davits, 

aangehangen volgboot, zwemplateau, aangehangen roer, aanhangmotor, railing, enz.), waarbij 

tevens geldt dat het vaartuig gemeten over de stevens, in ieder geval moet voldoen aan de 

minimum vastgestelde boxmaat, zulks ter beoordeling van het bestuur. 

 Alle vaartuigen dienen zo dicht mogelijk tegen, maar niet boven het vlot te worden afgemeerd. 

5.3. Verandering van de breedte van de boxen door verschuiving van de uithouders mag alleen 

plaatsvinden met toestemming van de havencommissie. 

5.4. Vaste en tijdelijke ligplaatsen voor een heel seizoen worden toegewezen door de haven-

commissie. Tijdelijke ligplaatsen worden toegewezen door de havenmeester. 

5.5. De havencommissie kan in het belang van een goede indeling van de jachthaven wijzigingen in de 

toegewezen ligplaatsen aanbrengen. 
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5.6 Het is niet toegestaan ligplaats te kiezen op een andere dan door de havencommissie of de 

havenmeester toegewezen plaats. 

5.7. Aanvragen voor een ligplaats moeten worden ingediend op een daarvoor bestemd formulier, dat 

verkrijgbaar is bij de secretaris en de havenmeester. De aanvragen worden ingeschreven op een 

wachtlijst die in het clubschip ter inzage ligt. 

5.8. Om een ligplaats toegewezen te krijgen moet men lid zijn van de WVS en eigenaar van het 

vaartuig waarvoor de ligplaats wordt toegewezen. Dit dient men op verzoek aan te tonen. Bij 

twijfel over de eigendom van een vaartuig, wordt de bestendig gebruiker van het vaartuig als 

eigenaar aangemerkt, tenzij deze bloed- of aanverwant in de eerste graad van de eigenaar is. 

5.9. Per lid kan slechts 1 ligplaats worden toegewezen. 2 Ligplaatsen is alleen toegestaan als de ene 

ligplaats groter is dan 5,30 m en de andere ligplaats kleiner is dan 5,30 m. 

5.10. Iemand die een ligplaats krijgt toegewezen, heeft 1 zomerseizoen optie op de toegewezen plaats. 

Wordt de plaats bij de aanvang van het eerstvolgende zomerseizoen niet benut, dan komt de 

toewijzing te vervallen en wordt de aanvraag weer boven aan de betreffende wachtlijst geplaatst. 

Als van de optiemogelijkheid gebruik wordt gemaakt, is over het betreffende seizoen geen liggeld 

verschuldigd. 

5.11. Iemand die een zomerseizoen geen gebruik van de toegewezen ligplaats maakt, moet dit vòòr de 

aanvang van het seizoen schriftelijk melden aan de havencommissie. Hij/Zij houdt dan het 

betreffende zomerseizoen optie op de ligplaats. Wordt de plaats bij de aanvang van het 

eerstvolgende zomerseizoen niet benut, dan komt de toegewezen ligplaats te vervallen, tenzij 

sprake is van bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling van het bestuur. Betrokkene kan 

dan op zijn/haar schriftelijk verzoek boven aan de betreffende wachtlijst worden geplaatst. Als 

van de optiemogelijkheid gebruik wordt gemaakt, is over het betreffende seizoen geen liggeld 

verschuldigd. 

5.12. Iemand die met zijn/haar vaartuig een ligplaats voor langer dan 3 dagen verlaat moet dit 

mededelen aan de havenmeester (bij zijn afwezigheid door middel van een briefje in de 

brievenbus bij het clubschip). Het tijdstip van terugkomst dient minimaal 3 dagen van tevoren aan 

de havenmeester gemeld te worden. 

5.13. De havencommissie en de havenmeester kunnen ligplaatsen die tijdelijk niet gebruikt worden, 

aan anderen in gebruik geven. 

5.14. Iedere eigenaar van een vaartuig dat in de haven ligt, is verplicht er voor te zorgen dat zijn/haar 

vaartuig niet aan buitengewone lekkage onderhevig is en hemelwater tijdig wordt verwijderd. Bij 

buitengewone lekkage kan een vaartuig op kosten van de eigenaar worden leeggepompt en/of op 

de wal worden geplaatst. 
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WINTERBERGING 

6.1. Gedurende het winterseizoen kunnen vaartuigen tot een maximum gewicht van 10 ton op het 

winterbergingsterrein worden geplaatst. Alle gebruikers van de winterberging dienen verzekerd te 

zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Op verzoek van het bestuur dient dit bij de aanvraag te 

worden aangetoond. 

6.2. Aanvragen voor een plaats in de winterberging (op het terrein of in de haven) moeten worden 
ingediend op een daarvoor bestemd formulier dat jaarlijks in het clubblad wordt opgenomen. 

6.3. Bij een te groot aanbod vindt toewijzing door middel van loting plaats. Om mee te doen aan de 

loting moet men minimaal 1 jaar lid zijn. Leden die uitgeloot worden, komen bij de eerstvolgende 

winterberging als eersten in aanmerking. 

6.4. Tijdens het op de wal plaatsen en het te water laten dient per vaartuig gedurende de gehele dag 

minimaal 1 persoon mee te werken onder leiding van een door de technische commissie 

aangewezen ploegleider. 

6.5. Verbouwingen en afbouw van casco's dienen op het aanmeldingsformulier gemeld te worden, 

zodat hier bij de indeling rekening mee gehouden kan worden. Over kosten in verband met 

stroomgebruik dient vooraf overleg te worden gevoerd met de technische commissie. 

6.6. Bij alle werkzaamheden op het winterbergingsterrein dient, om schade aan omliggende 

vaartuigen (door bijvoorbeeld staalslijpsel en haren van roestborstels) te voorkomen, voor een 

deugdelijke afscherming te worden gezorgd. 

6.7. Tot en met 4 weken na de laatste tewaterlating is er gelegenheid voor "knippen en scheren". 

6.8. Tijdens het zomerseizoen is er alleen gelegenheid tot tussentijds hellingen voor noodzakelijke 

reparaties. 

6.9. Alleen door het bestuur aangewezen personen mogen de lier bedienen. 

ALGEMENE GEDRAGSREGELS/MILIEU 

7.1. Het is verboden in en nabij de jachthavens zodanig te varen dat andere vaartuigen daarvan hinder 

ondervinden. 

7.2. Het is verboden in de havens en op de terreinen van de vereniging op een zodanige wijze 

werkzaamheden uit te voeren dat schade aan eigendommen van de vereniging of andere leden 

ontstaan. 

7.3. Het is verboden zich in de havens en op de terreinen van de vereniging te gedragen in strijd met 

de openbare orde en met de gangbare normen van fatsoen. 

7.4. Het is verboden goederen op de steigers van de vereniging achter te laten. 
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7.5. Het is verboden de havens en terreinen van de vereniging te verontreinigen. Bij onderhoud en 

reparatiewerkzaamheden dienen alle noodzakelijke maatregelen en voorzieningen te worden 

getroffen om verontreiniging van de bodem en/of het oppervlaktewater te voorkomen. Bij het 

schrappen, schuren en schilderen moeten het schrapsel en verfresten met een zeil worden 

opgevangen. 

7.6. Machinaal schuren is alleen toegestaan met mechanische afzuiging waarbij het vrijkomende 

schuurstof in een stofzak wordt opgevangen. 

7.7. Gebruikers van het winterbergingsterrein dienen onderhoudsmiddelen zoals verf, 

verdunningsmiddelen, kwasten e.d. en afvalstoffen in of op hun boot te bewaren. Het is niet 

toegestaan onderhoudsmiddelen en/of afvalstoffen onder de boot te bewaren, tenzij 

maatregelen zijn genomen om verontreiniging van de bodem en/of het oppervlaktewater te 

voorkomen. 

7.8. Gemorste gevaarlijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen of brandbare vloeistoffen moeten direct 

worden opgeruimd. 

7.9 Afvalstoffen (niet zijnde chemische afvalstoffen) dienen in de daarvoor geplaatste container 

gedeponeerd te worden. Klein chemisch afval zoals afgewerkte olie, bilge, verfrestanten en 

dergelijke dienen de leden zelf bij het gemeentedepot in te leveren. 

7.10. Het afspuiten van het onderwaterschip met hoge druk is alleen toegestaan boven de daarvoor 

ingerichte afspuitplaats. 

7.11. Het is verboden chemische toiletten te legen in het oppervlaktewater of in de toiletten van de 

jachthaven. 

7.12. Het is verboden brandstof te tanken zonder beschermende maatregelen tegen morsen. 

7.13. Werkzaamheden die veel lawaai veroorzaken, zoals slijpen, timmeren, enz. dienen zoveel mogelijk 

beperkt te worden en mogen alleen verricht worden op maandag tot en met zaterdag tussen 

09.00 en 20.00 uur. 

7.14. Het is verboden leidingwater van de vereniging te gebruiken voor dekspoelen. 

7.15. Het is verboden vaartuigen elektrisch te verwarmen met behulp van stroom van de vereniging. 

7.16. Het is verboden op de steigers vaste elektra-aansluitingen aan te leggen. Verlengsnoeren dienen 

aan de geldende elektriciteitsnormen te voldoen. 

7.17. Bij calamiteiten dient meteen de havenmeester en/of het bestuur te worden geïnformeerd. 

7.18. Indien aan de vereniging sancties worden opgelegd omdat door een of meerdere leden of 

gebruikers van de havens of het winterbergingsterrein niet aan de geldende milieuvoorschriften 

wordt voldaan (bijvoorbeeld in de vorm van een geldboete of een dwangsom), zullen de kosten 

hiervan worden verhaald op degene die de voorschriften heeft overtreden. 
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AANSPRAKELIJKHEID 

8.1. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen en/of persoonlijk letsel van 

leden en andere bezoekers, ontstaan door welke oorzaak dan ook, tenzij een en ander te wijten 

valt aan grove schuld van de vereniging of van personen die in opdracht van de vereniging 

werkzaamheden uitvoeren. 

8.2. De vereniging is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van leden. 

8.3. De vaartuigen en andere eigendommen van de leden worden niet door de vereniging tegen 

brandschade en/of andere schade verzekerd. Dit behoort door de eigenaren te gebeuren, vooral 

wat betreft de wettelijke aansprakelijkheid. 

8.4. Een lid dat met zijn/haar vaartuig of anderszins schade veroorzaakt aan eigendommen van de 

vereniging, dient de aangerichte schade binnen 30 dagen te (laten) herstellen. Bij in gebreke 

blijven hiervan kan het bestuur hierin voorzien op zijn/haar kosten. 

SLOTBEPALINGEN 

9.1. Leden die klachten hebben, kunnen zich schriftelijk wenden tot het bestuur. 

9.2. In de gevallen waarin een artikel van dit reglement voor verschillende uitleg vatbaar is en in 
gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

 

Dit huishoudelijk reglement is voor het laatst gewijzigd tijdens de algemene ledenvergadering van 31 

maart 2017. 

 

 

 

 
 
 

                                 

 

http://www.bouwbedrijfvisser.nl/
http://www.vogelwonen.nl/
http://www.bs-accus.nl/

