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moeilijk zijn: u pakt een dikke stift
met watervaste inkt en schrijft uw gegevens op uw bok, trailer, of andere
eigendommen. Het bestuur was toch
wel verbaasd dat bij controle bleek
dat nogal wat leden daar geen gehoor aan heeft gegeven. U riskeert
vanaf nu dat ongemerkte eigendommen worden verwijderd of ter beschikking worden gesteld aan de vereniging.

Van het dagelijks
bestuur
Beste watersportleden,
Op dit moment van schrijven laat de
thermometer een temperatuur aflezen van 24 graden C. De zon schijnt
en er staat een windkracht 3. Hoe
mooi kan het leven van een schipper
zijn. Het valt me op dat nogal wat
schepen van eigenaar wisselen of
zijn verkocht. Dat kan een gevolg zijn
van de kredietcrisis die bij leden mogelijk een rol speelt. Een boot kopen
is niet zo moeilijk – een boot onderhouden kan in de papieren lopen. Ik
bemerk dat oudere leden, die soms
tientallen jaren een boot bezitten, afscheid hebben genomen van hun
grootste tijdbesteding: varen en poetsen aan hun boot. Zeker als dat plezier een last wordt voor de senior eigenaar. Maar ook bij leden die nog
geen senior zijn zien we dit soort ontwikkelingen. We hopen dat de schepen worden verkocht aan jongere leden die gebruik gaan maken van
stalling in Delft en Foppenhaven.
Op dit moment zijn voor de locatie
Delft zoveel schepen aangemeld
voor de winterstalling dat een wachtlijst moet worden overwogen. Aan de
Foppenhaven zijn ruim voldoende
boxen beschikbaar in de haven. Stalling op de kant is daar ook geen probleem – er is voldoende ruimte voor
niet te zware vletten, sloepen, open
zeilboten (< 800kg.).

De Inspectie Leefomgeving en
Transport (ILT) schrijft in een brief
dat de locatie Foppenhaven aan
geen enkel voorschrift voldoet om legionella te voorkomen. In de alv
heeft het bestuur uitgelegd dat wij
met opzet hebben gewacht om die
investering te doen totdat de erfpacht
was geregeld. De inspectie accepteert die reden tot uitstel niet. Het bestuur is verplicht om op korte termijn
een risicoanalyse en een beheerplan
op te (laten) stellen. Daarnaast moeten de nodige beheermaatregelen
worden uitgevoerd en watermonsters
worden genomen die in een laboratorium op legionella worden onderzocht. Ook moeten technische maatregelen worden uitgevoerd. Wij hebben al meerdere offertes aangevraagd bij de gecertificeerde bedrijven. Kortom: dat wordt helaas een
grote kostenpost. Maar de geldboetes zijn vele malen hoger dan de kosten van een behoorlijk legionella beheer. Maar een goede bescherming
van leden tegen die ziekte is nu van
belang.
Wij hadden gehoopt dat in deze rubriek het woord erfpacht niet meer
behoefde te worden gebruikt. De
handtekeningen zijn nog niet geplaatst en op dit moment is er ook

Het bestuur heeft in de Ahoy, middels
persoonlijke e-mails, in alv’s en met
stickers duidelijk gemaakt dat al uw
eigendommen gemerkt moeten zijn
met uw naam/tel.nr. Dat kan niet
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nog geen afspraak. Geduld schijnt
een schone zaak te zijn.

Met de aanschaf van een valk om
daarmee les te geven aan Sprieten
en volwassenen, is de vernieuwing
van de vloot voor de Sprieten afgerond. Het bestuur hoopt daarmee
nieuwe leden aan te trekken die hun
boot zullen stallen in de Foppenhaven. De laatste berichten over aantallen aanmeldingen zijn veelbelovend. Op zondag 8 mei is de open
dag aan de Foppenhaven geweest.
Verleden jaar is die happening verregend. Maar dit jaar was het een
zonovergoten dag. Ook voor dit evenement hadden zich veel belangstellenden aangemeld. Een extra
oproep aan schippers was nodig om
voldoende schepen in de vaart te
krijgen, zodat alle aanwezigen een
stukje konden meevaren.

Tijdens de alv wees een lid ons op
de verschillen die zijn ontstaan tussen huishoudelijk reglement en de
instructies loods en terrein zoals die
zijn aangebracht in Delft en Foppenhaven. Het ging bv. over tijdstip
schuren en lakken van de schepen.
Het zal duidelijk zijn dat die momenten gescheiden moeten zijn. Het bestuur streeft ernaar dat die tegenstellingen worden opgelost.
Op vrijdag 6 mei 2016 heeft een afvaardiging van het bestuur een bezoekje gebracht aan mevrouw Dijkshoorn. Dit jaar is zij 75 jaar lid van de
vereniging. Wij werden door haar
met koffie en gebak ontvangen. Na
het overhandigen van een bloemetje
werden de verhalen uit de vroege
historie van de vereniging op een humorvolle wijze verteld. We hebben bij
het afscheid afgesproken dat DWSV
over vijf jaar weer bij haar op bezoek
komt.

Een aantal leden heeft ons benaderd om te overleggen wat de taken
van bestuurders zijn. Wij hopen dat
andere leden volgen. U weet ongetwijfeld dat de aftredende bestuurders een overgangsregeling hebben
getroffen zodat ze de nieuwe bestuurders kunnen inwerken tot 1 november 2016. In de alv van november 2016 zullen ze formeel tot bestuurder worden benoemd. We hebben ook aanvragen ontvangen van
leden die een deeltaak van een bestuurder willen vervullen. Het bestuur bekijkt hoe we dit kunnen inpassen in het takenpakket van bestuurders.

Met bewondering hebben we gekeken naar de ploegen die zorg dragen
voor de tewaterlating rond april.
Vooral in Delft is progressie gemaakt
in de afhandeling van onze schepen.
Boze tongen beweerden dat de wagenploeg in Delft steeds langzamer
ging werken om zo ervoor te zorgen
dat de gehaktballen en kroketten
toch werden afgezet. Wij willen die
leden hartelijk bedanken voor hun inzet.
Ook de inzet van andere commissies
mag niet onvermeld blijven. Er worden op die manier bergen werk verzet. Een van de leden merkte terecht
op dat vele handen licht werk maken.

Op naar een mooie zomer met een
lekker windje voor de zeilers onder
ons!
Met nautische groet,
Het Dagelijks Bestuur
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Open dag DWSV 2016
Net als vorig jaar was er zondag 8 mei een open dag in combinatie met
sportimpuls Midden Delftland.
Via de inschrijving van Sportimpuls kwamen 24 basisschoolkinderen voor
een gratis proefles in de Optimist. Daarnaast was er ook de mogelijkheid
om een uur mee te varen in een zeil- of motorboot. Vooral de ouders van de
aangemelde kinderen hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt.
In tegenstelling tot vorig jaar hadden we dit jaar prachtig weer. Mede door de
goede weersverwachting kwamen er de laatste week veel aanmeldingen
binnen, zoveel dat er zelfs nog een extra oproep gedaan moest worden voor
extra schippers met een boot. Gelukkig hadden meerdere DWSV’ers zich
alsnog aangemeld en konden alle bezoekers genieten van de mooie omgeving en het weer.
We konden zo mooie reclame maken voor onze vereniging en wie weet
weer wat lege plaatsen opvullen in de haven. Volgens getuigen waren er alleen maar blije mensen te zien.
Er zijn meteen een aantal aanmeldingen voor de Optimistenlessen gedaan,
die zitten nu vol. Bovendien zijn er ook veel volwassenen enthousiast geworden voor het zeilen.
Alle mensen die meegewerkt hebben hartelijk bedankt.
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Nieuwe lesboot - type Polyvalk
Zaterdagmorgen 7 mei is er een
complete poyvalk met de naam
Quattro bekeken, goed bevonden
en aangekocht door DWSV. Met
deze boot zal les worden gegeven
aan volwassenen en aan kinderen
die de Optimist zijn ontgroeid,
maar een snelle boot nog niet aan
kunnen. Het beheer van de boot
en het lesgeven worden ondergebracht bij de Watersprieten.

De zeiluitrusting bestaat uit: een
grootzeil met 3 riffen, een rolgenua,
fok met leuvers, een stormfok en
een spinnaker.
Aan de mast zitten kikkers om de
vallen vast te zetten, dus geen nagelbank.
Verder heeft de boot een dekzeil en
een huik voor het grootzeil en een
anker dat in een ankerbak ligt.

Kortom een prima boot, in goede
staat, waar we nog jaren plezier van
Het is een polyester boot met een
stevige rubberen rand en aluminium mogen verwachten.
Maandag 9 mei is de boot opgemast, giek en gaffel.
haald en ’s avonds te water gelaVerder is alles van kunststof
De boot heeft een goed dek met an- ten. En heeft nu een vaste ligplaats aan de D steiger gekregen.
tislip profiel, zelflozers, een bankje
en een 4-takt buitenboordmotor.

4

DWSV Barbecue
Beste watersporters,
Het seizoen is nog maar net begonnen en we kijken alweer maanden vooruit. We hopen na een fantastische zomer weer een gezellige barbecue te
houden en wel op: zaterdag 3 september vanaf ± 17.00 uur
Schrijf dit dus alvast in jullie agenda’s. De BBQ is gratis, alleen de drankjes
kun je kopen tegen een redelijke vergoeding.
Het is prettig voor de inkopen als jullie voor 20 augustus doorgeven of je
komt en met hoeveel. Dit kun je doorgeven per mail: Cora@jeugdstad.nl of
tel 010-5922379 of 06-33736072
We rekenen weer op een goede opkomst.
Groetjes Johan en Cora

Wist u dat
⇒

De notitie ontwerpbestek om de doorvaarthoogte van de Spoorbrug bij
het Haantje Rijswijk aan te passen naar 1.8 m., door Gedeputeerde
Staten Zuid-Holland positief is ontvangen en zij ook de kosten voor het
onderzoek voor hun rekening nemen.

⇒

Nu het eigendom van de Monstersesluis (verbinding MaassluisMaassluis-haven en Waterweg) is vastgesteld (50/50 Maassluis/HHD)
de vergunning voor de restauratie is aangevraagd en er een subsidieaanvraag bij de Provincie Zuid-Holland ligt voor die restauratie.

⇒

In opdracht van de Gemeente Vlaardingen er door bureau Op Koers
een ontwerp is gemaakt voor een passantensteiger voor sloepen nabij
het stadscentrum. Zie voor meer informatie: www.opkoers.nl.

⇒

Er door de WSV De Lier druk wordt uitgeoefend op de vaarwegbeheerder om de verbinding Reijnerwatering met het vaargebied in Den
Haag toegankelijk en bevaarbaar te maken voor de kleine waterrecreatie.

⇒

Je op je mobiele telefoon de “Buitenbeter app” kunt installeren die veel
informatie geeft voor de waterrecreatie met tevens de mogelijkheid onrechtmatigheden te melden.

Bram van der Spek

-

Secretaris DWSV
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-

E-mail: secretaris@dwsv.nl

DWSV Marktplaats

Te koop:
Open zeilboot Randmeer. Verkeert in prima staat. Prachtig onderhouden houten binnenwerk (kastjes) en roer/helmstok, mahoniehout.
Mast merk Neut. Zeilen zijn van Gaastra ongeveer 8 jaar oud. De boot is
volledig wedstrijd getrimd (voetenbanden en trapeze) maar is door ons
gebruikt als recreatiezeilboot. Rolfok. Trekzwaard dus geschikt voor
ondiepe wateren. Lengte 6.50, breedte 2.10 diepgang 55-1.15 gewicht
550 kg. Inclusief trailer (oud model geschikt om op te stallen). Eventueel leverbaar met buitenboordmotor: Merk Yamaha 4 pk; motor jaarlijks onderhouden. Vraagprijs motor: 250 Euro. Vraagprijs boot: 6500
Euro. De boot is jaarlijks in de antifouling gezet en in de winter uit het
water gehaald. Geheel vaarklaar.
Christine Stolk-van der Hoeven
Tel 0174-648688
Mob 06-21472083
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Te koop:
Te koop aangeboden: onze oude lesboten type Flying Junior.
De boten zijn compleet inclusief spinnaker en waltrailer. In 2015 zijn de boten in een twee-componenten polyester lak gezet.
Het beslag is grotendeels 3 jaar oud.
Vanwege de leeftijd en het intensieve gebruik, zijn de boten hier en daar
toe aan onderhoud.
Er is 1 dekzeil voor een liggende mast aanwezig tegen een prijs van € 50,=.
De boten liggen op het grasveld vlakbij de containers op de Foppenhaven.
De prijs is afhankelijk van de staat van de boot. De goedkoopste is € 100,=
en de prijs loopt op tot € 225,=.

Verdere info e-mail watersprieten@dwsv.nl of tel 0654 628522
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Concept verslag van de Algemene
Ledenvergadering van DWSV dd. 20
april 2016
was al € 1,7 miljoen toegezegd door
de provincie.
Hoewel de strijd nog niet gestreden
is ziet het er niet erg hoopvol uit voor
de Watersport.

1. Opening:
De voorzitter, Adriaan Kornet, opent
de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder de nieuwe leden. Er zijn 23 afmeldingen ontvangen. Inclusief 6 bestuursleden is er een opkomst van
42 leden.

B) Maatregelen tegen de aanwezigheid van legionella in het drinkwaternet op de Foppenhaven:
Het bestuur heeft bericht ontvangen
2. Vaststellen agenda:
De agenda wordt zonder wijzigingen van de Inspectie Leefomgeving en
Transport (ILT) met de vraag welke
of aanvullingen aangehouden.
maatregelen DWSV heeft genomen
3. In memoriam:
tegen de aanwezigheid van legionelBij het overlijden van de heer L.H.
la op de FH.
(Leo) van Zelm op 05 januari 2016
In een te beantwoorden vragenlijst is
wordt stilgestaan.
door het bestuur meegedeeld dat wij
met te nemen acties hebben gewacht omdat DWSV sinds 2009 in
4. Mededelingen en ingekomen
onderhandeling is over erfpacht en
post m.b.t. deze vergadering:
daaraan gekoppeld, zekerheid t.a.v.
A) Brug Overgaag:
De gemeente Midden-Delfland heeft het voortbestaan van de locatie Foppenhaven voor DWSV.
bekend gemaakt dat zij vanaf 1 feDesondanks heeft een inspecteur
bruari 2016 gaat starten met de uitvan ILT onlangs een bezoek gevoering van de werkzaamheden en
zich zal houden aan het ontwerp zo- bracht aan de FH en geconstateerd
als eerder in het bestemmingsplan is dat er nog geen maatregelen zijn gevastgesteld, dus aanpassing van de
nomen. Een brief van ILT hierover
beweegbare brug.
volgt nog.
Midden-Delfland heeft geen gebruik
Duidelijk is dat een plan ter voorkowillen maken van de toezegging van ming van de aanwezigheid van legiode provincie voor € 25.000, = om een nella in de FH zal moeten worden uitstudie uit te voeren naar een kosten- gevoerd. De havenrenovatiecommisvergelijking van een vaste- en een
sie zal met die voorschriften rekening
beweegbare brug.
moeten houden.
Een vaste brug met een doorvaarthoogte van 1.80 meter had ca. € 3,5 Op de vraag van een van de aanwemiljoen meer gekost dan de kosten
zigen of dit ook in Delft van toepasvan de aanpassingen aan het besing is antwoord de VZ dat legionella
weegbare gedeelte. Van dit bedrag
-bestrijding in het algemeen geldt
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voor een drinkwaternetwerk en als zodanig dus ook voor Delft geldt. In Delft
zijn overigens een aantal jaren terug al
maatregelen genomen.
C) Donatie KNRM:
De VZ meldt dat vanuit de KNRM een
verzoek voor een bijdrage is binnengekomen. Hoewel de KNRM individueel
mensen voor een bijdrage benadert,
heeft het bestuur besloten als watersportvereniging een bijdrage toe te
kennen. Gedacht wordt aan een jaarlijkse bijdrage van € 100, =.
De VZ vraagt de aanwezige leden of
hiertegen bezwaren zijn. Dat blijkt niet
het geval.
D) Inventarisatie niet gemerkte eigendommen:
De constatering dat niet alle trailers/
bokken en andere privé-eigendommen
door de leden zijn gemerkt, is herhaaldelijk gecommuniceerd en is dringend
verzocht dit alsnog te doen. Toch bleek
bij een onlangs gehouden korte rondgang zowel op de BWS-locatie als op
de FH, dat er nog steeds materiaal
staat dat niet is gemerkt. Dit betekent
dat in beslagname en/of verwijdering
van onze terreinen zal volgen zoals
eerder is meegedeeld.
5. Afscheid A. Dijkshoorn van de
loodscommissie:
Met een korte toespraak bedankt de
voorzitter Aad namens de vereniging
voor zijn jarenlange tomeloze inzet op
allerlei fronten.

50 jaar lidmaatschap:
- Dhr. P.L.van Eeden
- Dhr. D.H. Huisman
- Dhr. J.A. den Os
- Dhr.J.J. Moerman
25 jaar lidmaatschap:
- Mevr. A.J.Bentvelzenvan Meekeren
- Dhr. F.C.Brakel
Jan Pool en Arja Bentvelzen-van
Meekeren worden met dank voor
hun jarenlange lidmaatschap en inzet in het “zonnetje” gezet. Om diverse persoonlijke redenen konden
de overige jubilarissen helaas niet
aanwezig zijn.
7. Goedkeuring verslag van de
ALV dd. 25 november 2015:
De VZ meldt dat onder punt 8b en
8c van het verslag moet worden
toegevoegd dat, naast de instemming van de alv om een erfpachtcontract met HHD en een gelijksoortig erfpachtcontract met SBB
aan te gaan, toegevoegd moet
worden dat dit ook geldt voor het
recht van opstal.
Het recht van opstal stond wel vermeld in de concept contracten die
het bestuur ter inzage aan de leden
heeft aangeboden maar die bewoordingen zijn niet specifiek genoemd door de waarnemend voorzitter tijdens de alv van 25 november 2015. Dit had wel had gemoeten.
Met deze toevoeging wordt het verslag van de ALV van 25 november
2015 als zodanig goedgekeurd.

6. Jubilarissen:
Dat zijn dit jaar:
60 jaar lidmaatschap:
- Dhr. J. Pool
9
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8. Presentatie jaarverslag van de
penningmeester:
Jeroen Schellart toont m.b.v. de beamer de jaarrekening en balans van
2015 en legt uit dat de kosten van de
Foppenhaven wat lager zijn uitgevallen doordat geen huur is betaald en
de erfpachtcanon nog definitief moet
worden vastgesteld bij het passeren
van de erfpachtcontracten.
De algemene constatering is dat
DWSV financieel een gezonde vereniging is.

12. Presentaties van uitgevoerde
onderhoudswerkzaamheden en
activiteiten over 2015:

A) Buitenwatersloot (Arend
Nieboer):
Samenstelling loodscommissie:
Zoals bekend werd de loodscommissie voor het grootse deel van
2015 aangestuurd door Felix en
heeft hij tijdens de ALV in november
2015 formeel het stokje overgedragen aan Arend Nieboer.
Door omstandigheden en ziekte
9. Verslag van de kascommissie + hebben een aantal leden afscheid
genomen van de loodscommissie.
benoeming van nieuw reserve lid
In het laatste kwartaal is een nieuw
De voorzitter van de kascommissie
team ontstaan.
over de periode april 2015 – april
De huidige loodscie. (incl. terreinbe2016, Kees Kröse, met als lid Jan
heer) bestaat uit de volgende persoPool en Rien Offers als reserve lid,
nen: Arend Nieboer Jan Pool, Piet
meldt dat de commissie zo goed als
mogelijk de boekhouding van de pen- van Eden, Aad Dijkshoorn, Piet van
ningmeester, zowel digitaal als via pa- Puffelen, Arend van den Boogaard,
Rob van Marrewijk, Leo van Staalpieren documentatie, steekproefsgeduinen, Maarten Witmaar, Kees van
wijs heeft doorgenomen en akkoord
Loenen, Gerard Schut, Freek Huysheeft bevonden.
man, Ben van der Windt, Dick
In de periode vanaf 20 april 2016 tot
Doorn en Henk de Lange.
de volgende alv in april 2017 zal de
kascommissie bestaan uit:
Jan Pool (VZ) – Rien Offers (Lid) en,
Taken en verantwoordelijkheden:
Omdat de samenstelling van de
na verzoek aan de aanwezigen zich
voor de kascommissie beschikbaar te loodscie. sterk is veranderd, is er
voor intern gebruik een duidelijk
stellen, Peter van den Heuvel als reschema gemaakt met taken en verserve lid.
antwoordelijkheden zodat helder is
wie wat doet.
9. Voortgang erfpachtcontracten
Foppenhaven:
Hellingdagen:
Namens het bestuur meldt Rob Alders Volgens besluit alv zijn er ook in
dat we in afwachting zijn van de con- 2015 twee 2 dagen in april en drie
dagen in oktober georganiseerd om
cept akten die via de notaris worden
gepasseerd. Het opmeten van het ter- respectievelijk de boten in het water
te laten en uit het water te halen. De
reingedeelte door het kadaster heeft
planning van de plaatsen voor de
intussen plaatsgevonden.
winterperiode 2015/2016 werd verzorgd door Aad Dijkshoorn en Jan
11. Pauze
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de Jong. Vanaf dit jaar zal Arend
Nieboer dit op zich nemen.
In oktober kon aan 67 boten een winterplek gegeven worden. Dat hield in
dat er nog vier plekken voor boten met
een gemiddelde lengte van 6 meter beschikbaar waren.

⇒

Bijeenkomsten:
De loodscie. heeft naast diverse besprekingen m.b.t. speciale projecten, in
2015 viermaal gezamenlijk vergaderd.
De verslagen van deze vergaderingen
zijn verzonden aan het dagelijks bestuur.

B) Foppenhaven (Albert Kokshoorn):
Samenstelling havencommissie
De havencommissie aan de Foppenhaven bestond in 2015 uit Joop
Tettelaar, Nel Tettelaar, Lou de Wit,
Rob Alders, Ron Eversteyn, Aad
van Velzen, Albert Kokshoorn en
Peter van den Heuvel.

Adviesaanvraag:
De loodscie. heeft in 2015 eenmaal
een adviesaanvraag behandeld m.b.t.
een vraag vanuit het bestuur.
Werkavond verplichting:
In totaal hebben 49 leden voldaan aan
de werkavond verplichting. Dit aantal is
inclusief de leden van de loodscommissie. Vijf leden hebben een factuur
ontvangen omdat zij geen werkavond
hebben uitgevoerd zonder geldige reden. Deze leden hebben gezamenlijk
een factuur ontvangen voor een totaalbedrag van € 870, =.
De drukstbezochte werkavonden in
2015 zijn geweest op 11 mei en 21
september. Op beide dagen hebben 15
leden gewerkt.
Opsomming van werkzaamheden welke in 2015 zijn uitgevoerd:
⇒
Kanostelling afgebroken
⇒
Opruimen en groen onderhoud
⇒
Herstelwerkzaamheden hek
⇒
Controle kitwerk afspuitplaats
⇒
Diverse tegelwerk opgehoogd of
aangepast i.v.m. veiligheid
⇒
Jaarlijks onderhoud hijskranen inclusief verfwerkzaamheden
13

⇒
⇒

⇒

Oud ijzer afgevoerd
Aanhanger opgeknapt
3 boten van leden tijdens
werkavond gehesen i.v.m.
knippen en scheren
Enkele boten gehesen i.v.m.
vervuiling in schroef.

Intakegesprekken
Evenals in 2014 zijn in 2015 acht
gesprekken gevoerd met aspirantleden. Uiteindelijk heeft ieder gesprek tot een lidmaatschap geleid.
Werkverplichting aan de haven
Op 17 maart 2015 hebben 90 leden een brief gekregen waarin zij
werden uitgenodigd om zijn of haar
werkverplichting in de Foppenhaven uit te voeren. In de brief is aangegeven dat het niet voldoen aan
de werkverplichting in eerste instantie financiële gevolgen heeft.
Het vertrek of de komst van nieuwe
leden had effect op het aantal werkers. Aan het eind van het seizoen
2015 hadden 99 leden een werkverplichting uit te voeren. Van de
99 leden hebben 94 leden zich
twee of meer keer gemeld aan de
haven. Vier leden hebben zich niet
gemeld. Eén lid is één keer langs
geweest. Zij hebben ter compensatie begin januari een rekening ontvangen.

Vanaf 13 april zijn 15 werkbijeenkom- In 2015 zijn de volgende aantallen
leerlingen ingeschreven:
sten georganiseerd waarvan 14 op
maandagavond en 1 op zaterdag. De
Oppi 1
24 leerlingen
drukst bezochte avondopkomst was
Oppi 2
6 leerlingen
op 20 april met 25 leden. De minst beOppi
3
6 leerlingen
zochte avondopkomst was op 29 juni
FJ 1
12 leerlingen
met 9 leden.
FJ 2

Voorbeelden van werkzaamheden die
volledig of bijna volledig zijn uitgevoerd.
⇒
Het structureel schoonhouden
van toiletten, douches en kantine.
⇒
Het onkruidvrij maken en houden
van tegelpaden en tegelplateaus.
⇒
Het verwijderen uitwerpselen van
ganzen.
⇒
Het uitvoeren van diverse schilderklussen.
⇒
Plaatsing drijfconstructie voor bij
de botenhelling
⇒
Maaiwerkzaamheden met de
nieuwe maaimachine.
⇒
Tegelwerkzaamheden op diverse
plaatsen op het terrein.
Voorbeelden van werkzaamheden die
niet of niet volledig zijn uitgevoerd.
⇒
Uitvoering bebordingsplan
C) Watersprieten (Gert Kwakkel)
Het was in 2015 de eerste keer dat er
open dagen werden gehouden. Die
vonden plaats in samenwerking met
de Dag van de Watersport (3 mei) en
de Sportimpuls van de basisscholen
Midden Delfland (31 mei). In diverse
regionale kranten werden stukjes geplaatst om o.a. de open dagen en de
zeillessen onder de aandacht te brengen. Tevens werden A5 en A3 flyers/
posters verspreid.
Door de open dagen en het verspreiden van de flyers/posters zijn meerdere aanmeldingen ontvangen.
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10 leerlingen

In Opp1 worden de beginners geplaatst.
Na voldoende ervaring schuift een
leerling dan door naar Oppi 2 en
daarna weer naar Oppi 3.
Vanaf ca. 12-jarige leeftijd en uiteraard met voldoende niveau in
Oppi 3, kan een leerling overstappen naar de FJ.1 cursus en daarna
naar FJ.2.
Voor de FJ’s cursisten waren er 3
wedstrijddagen. Op de laatste lesdag, tevens een wedstrijddag voor
de FJ’s, werd ook de BBQ van de
vereniging gehouden. Hiervoor waren, naast alle DWSV leden, ook alle leerlingen en hun ouders uitgenodigd. Het bleek een geslaagde en
gezellige BBQ.
De FJ’s werden voorafgaand aan
het lesseizoen gerepareerd en geverfd en zagen er weer prima uit
voor ingebruikname van het nieuwe
lesseizoen. Desondanks bleek aan
het eind van het seizoen dat de conditie van de FJ’s te wensen overliet
en dat vervanging ernstig in overweging genomen moest worden.
Een plan om de 2 mans boten te
vervangen door RS Feva’s werd opgesteld en voorgelegd aan het bestuur. Het begrotingsvoorstel om 6
gebruikte RS Feva’s aan te schaffen
werd door de ALV in november
goedgekeurd.

De Optimisten zijn nog steeds in
goede staat en behoeven weinig onderhoud. Voor de volgboten en het
vlot geldt hetzelfde.
De bb-motoren worden iedere jaar
voor een winterbeurt naar de dealer
gebracht. Dit onderhoud wordt kosteloos verzorgd.

vraagt het bestuur de alv toestemming om een goede 2e hands polyester Valk aan te schaffen voor een
bedrag van ca. € 3000, =.
De meerderheid van de aanwezige
leden gaat akkoord.

In overleg met de havencommissie is
er in de loods meer ruimte gemaakt
tussen de opbergplaats van de zeilen
van de Optimisten en de reddingsvesten. Verder zijn er grondankers
geplaatst om de FJ’s stormvast buiten te kunnen stallen.

Als reactie op een vraag wordt meegedeeld dat het lesgeld gelijk zal
zijn als het tarief van de RS Feva’s,
t.w. € 148, = per cursus.
Als reactie op een vraag of er ook
een bb-motor moet worden aangeschaft wordt gemeld dat er eventueel een reservemotor beschikbaar
is.

Tijdens door de studenten zeilvereniging Broach georganiseerde “Slag
om Delft” op 18 oktober heeft de leiding van de Watersprieten promotie
gemaakt voor DWSV/Watersprieten.
Mede door het slechte weer kwamen
hier helaas weinig mensen op af.

14. Wijzigingen in de bestuurssamenstelling:
Aftredend, maar niet herkiesbaar
zijn: Adriaan Kornet, Rob Alders
(A.I. sinds 4/2013) en Bram van der
Spek. Aftredend op eigen verzoek/
persoonlijke redenen: Mario Damen.

13. Voorstel aanschaf open zeilboot type Valk t.b.v. het geven van
zeilles:
Tijdens de behandeling van de begroting in de alv van november 2015
voor de aanschaf van 6 RS Feva’s is
gesproken over een idee om in een
nog aan te schaffen “Valk” les te geven aan volwassenen en aan kinderen die de Optimist zijn ontgroeid,
maar een snelle boot nog niet aan
kunnen. Het beheer van de boot en
het lesgeven worden ondergebracht
bij de Watersprieten.

Dit betekent dat er 3 bestuursleden
overblijven wat reglementair niet is
toegestaan. Volgens het statuut
moeten minimaal 5 en maximaal 9
leden zitting hebben in het bestuur.
Feitelijk stoppen kan dus formeel
niet.
De erfpachtkwestie moet nog worden afgerond. Rob wil dit sowieso
afwachten en ook Adriaan en Bram
is op dit punt die mening toegedaan.
Zowel Adriaan als Bram merken op
dat zij het zittende bestuur niet zomaar zullen laten zitten maar: 1 november 2016 is zeker de deadline!!!
Mochten zich voor die tijd geen geschikte leden voor een bestuursfunctie hebben aangemeld dan zullen bepaalde bestuurstaken moeten
worden uitbesteed wat financieel
zeer ten nadele is voor DWSV.

Bij een aantal leden heerst de indruk
dat de aanschaf van de Valk al in de
alv van november 2015 is genoemd
tijdens de behandeling van de begroting voor de aanschaf van de RS Feva’s. Vanwege die onduidelijkheid
15

Gelukkig hebben zich kortgeleden
twee leden aangemeld die mogelijk
geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie. (PS: van een lid dat niet
aanwezig was op de alv, ontving de
secretaris later die avond een email
dat hij er toch van af moet zien om
moverende redenen).

mee. Mochten leden ideeën hebben
voor plaatsing van informatie op de
website, dan wordt verzocht die naar
de secretaris te sturen.
Als reactie op een vraag wanneer de
FJ’s in de verkoop gaan, deelt Gert
mee dat het de bedoeling is dat die
zeer binnenkort verkoopklaar zullen
worden gemaakt.

Een van de aanwezigen doet een
dringend beroep aan de leden die
stallen op de Foppenhaven omdat
juist daar nu i.v.m. vernieuwingen
het zwaartepunt ligt.
De VZ merkt op dat het van belang
is een evenwicht in het bestuur te
hebben tussen de “Foppenhaven”
en de “Buitenwatersloot”.

Een lid merkt op dat het na 1 maart
volgens de terreininstructies niet
meer is toegestaan droog te schuren
terwijl dit toch werd gedaan. Als reactie wordt opgemerkt dat dit mogelijk
in tegenstelling is tot wat er in het
HHR staat.

Een andere aanwezige stelt vast dat
leden die stelselmatig niet op de alv
aanwezig zijn en zich ook niet afmelden, kennelijk niet gemotiveerd
zijn. Deze leden hanteren blijkbaar
de gedachte “wat doet de vereniging
voor mij” in plaats van “wat kan ik
voor de vereniging doen”.

16. Sluiting:
De voorzitter bedankt iedereen voor
hun deelname en sluit om 22.20 uur
de alv vergadering.
Iedereen die hiervoor belangstelling
heeft, is uitgenodigd om de aansluitende presentatie van de havenrenovatiecommissie over de Foppenhaven plannen bij te wonen.

Als laatste reageert de secretaris
met grote ergernis dat het kennelijk
al moeilijk is een reservelid voor de
kascommissie te vinden, nota bene
een functie waarvoor men zich eenmaal in een jaar slechts twee uurtjes
moet “inspannen”.
PS: Overigens niets ten nadele van
Peter van den Heuvel die zich hiervoor uiteindelijk heeft aangemeld
want hij doet al meer dan genoeg
voor DWSV!
15. Rondvraag:
Een van de aanwezigen merkt op
dat de website sterk is verbeterd
door de veelheid aan informatie en
complimenteert het bestuur daar16
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Hellingdag Delft 2016

Foto’s zeggen meer dan woorden……
‘De helm’ past iedereen!!!
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Tarieven 2016
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Ledenmutaties
Vaarwel uitgeschreven leden!
O.E. Blankert
P.A.M. Zwinkels
Beau Blankenstein
Marith Mostert
Sven Boelhouwer
Joran Oosterwijk
Jessica van Rijn
Hannah Staal
Loïs Van Spijk
Jamie Backes
Jasper Hamakers
Dario Buying
Eliam Traas
Lucas Le
Jasmijn Olsthoorn
H.H. Zentjes
W.J. de Bruin
Robin Peursum

Agenda 2016
03/09 17:00 DWSV Barbecue
08/10 Winter klaarmaken loods
Maasland
29/10 1e zaterdag boten uit het
water Maasland
05/11 2e zaterdag boten uit het water Maasland
07/01 Draaidag boten Maasland
20
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Welkom nieuwe leden!
Robin Hartholt
Tiemen Haaring
Duko van Winden
Toon van Adrichem
J.A. van der Ham
Janna Ariëns
Nynke de Koning
Martijn Baarda
Lucas Baarda
Samuel Karskens
Ruud van der Drift
Erik Mulders
M. Borsboom
J.A. Smoor
S.M. Jongh
D.P. van Kleef
S. van der Weijden
Lauren Talbot
Sebastiaan van Rhee
Dean Glass
Mack Glass
Wilke Leander
Bastiaan Colin

Contactpersonen DWSV

DWSV
Loevesteinplaats 7
2613 LE Delft

Drukwerk

TNT Post
Port betaald

