Inhoud
Wist u dat...

3

Water weblog - Guido

4

Topseizoen met RS Feva’s

6

Optimisten-pret

7

DWSV Marktplaats

8

Cursus vaarbewijs

9

Afscheid Wil Dijkshoorn

10

Even voorstellen Anna de Jongh

11

Agenda ALV - 30 nov. 2016

14

Voorstel tarieven 2017

15

Begroting 2017

16

Bedankt Marieke en Isabel

22

Ledenmutaties

24

Agenda 2017

24

Ahoy clubblad van de Delftse Watersportvereniging
nummer 5, jaargang 71, 15 november 2016
Redactie:
Niek Wondergem (redacteur)
Alice de Wit (redigeur)

Jolijn Leeuwenburgh (redacteur)
E-mail: redactie@DWSV.nl

Kopij:
Via de website http://Ahoy.DWSV.nl
of direct mailen naar Kopij@DWSV.nl
kopij-sluitingsdata: nr 1: 5-1, nr 2: 5-3, nr 3: 5-5, nr 4: 5-9, nr 5: 5-11
Oplage: 300
Druk: Kontrast Delft

Geachte watersporters,

van die plannen heb ik me gesteund
gevoeld door medebestuurders en
vooral door leden die de hand en
Deze vaste bijdrage aan de Ahoy is
spandiensten op zich hebben genode laatste die u van mij zult ontvanmen. Ik denk aan de leden die vrijwilgen. Zoals vermeld in deze Ahoy,
lig zitting hebben genomen in een
eindigt op mijn verzoek mijn taak als van de vele commissies binnen de
voorzitter van de vereniging. Ik heb
vereniging. Ik durf nauwelijks een uitacht jaar leiding mogen geven aan
spraak te doen over het belang van
de vereniging en het bestuur. Die peeen commissie: is een bouwcommisriode is lang genoeg om hoofdstuksie belangrijker dan een loodscie of
ken uit mijn visie tot uitvoer te breneen kantinecie? Ik heb de leden bingen. De problemen die er nog zijn
nen elke commissie zie werken. In
heb ik niet kunnen oplossen en is het mijn ogen zijn alle leden die klaar
redelijk te verwachten dat een verstaan voor DWSV onmisbaar en verlenging van het voorzitterschap geen dienen mijn dankbaarheid. Zonder
soelaas biedt.
hen wordt het nooit wat.
Tijdens de aanvaarding van die functie heb ik u toegesproken over de
eenheid binnen de vereniging. Het
leek alsof de vereniging niet alleen
bestond uit twee verschillende locaties maar er dreigde een onvermijdelijke splitsing in twee min of meer
zelfstandige verenigingen. Het heeft
dan ook veel uren van overleg gekost om de leden ervan te overtuigen
dat eenheid van vereniging voor alle
partijen het meest gewenst en noodzakelijk was.

Het voorgaande zou de lezer kunnen
doen denken dat alles van een leien
dakje ging. Voorzitter zijn is dan gereduceerd tot een aardig tijdverdrijf
van enkele uurtjes per week. De werkelijkheid ligt wat anders. Mijn uitgangspunt is dat het hebben van voldoende draagvlak voor de uitvoering
van een plan, onmisbaar is. Liever
een avond extra besteden om uitleg
te geven over mijn voornemens dan
een besluit door te drukken. Het is
een fictie te geloven dat 100 % van
de leden mij voor 100% ondersteunDat neemt niet weg dat in de toeden. Ik heb gelukkig notoire tegenkomst mogelijk moet worden overwo- standers van plannen de hand mogen meer zelfstandigheid vast te leg- gen drukken als een compromis de
gen als locaties wijzigen of bestuuroplossing bleek. Zoiets maakt indruk
ders andere inzichten hebben. In elk op mij. Ik ben dan ook blij met die legeval is de alv de baas van de vere- den.
niging – als de alv het er niet mee
eens is gaat een plan gewoon niet
Terugkijken in het verleden is teren
door.
op oude roem. Ik vind dat zinloos
want daarmee kom je geen steek
vooruit. Elke schipper kent het beeld
dat je moet steken als het (de wind
tegen) zit. Opgeven of terugblikken
helpt niet: dan ga je achteruit. Toch

In de acht achterliggende jaren zijn
veel plannen gerealiseerd. Heel vaak
staan die successen op conto van
bestuurders en dat is slechts ten dele
juist. Bij het ontwerpen en uitvoeren
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wil ik de uitzondering noemen: een
kleine groep bestuurders heeft continu 8 jaar gestreden om de erfpacht
Foppenhaven te verkrijgen. Leden
van de cie kregen vaak de opmerking te horen: waar doen jullie het
voor want het lukt toch niet. Af en toe
was de cie bereid te geloven in dat
negatieve advies. Niettemin pikten
we de draad weer op en probeerden
we stap voor stap ons doel te bereiken: erfpacht met voor ons gunstige
voorwaarden. Ik zie nog die wat
schampere blikken tijdens de alv als
ik tijdens mijn rapportage moest vertellen dat er weer vertraging was ontstaan. Mijn bijzondere dank voor de
samenwerking met de erfpachtcie.

ook de voorzittershamer gaat hanteren. Ongewenst maar nood breekt
wet. Een mogelijkheid is de uitbesteding van die taken bij een commercieel bureau. Dat wordt een dure oplossing. Maar niet besturen is
geen optie. Ik hoop dat u kunt zorgen voor de opklaring voor DWSV
en haar bestuur.
Ik wens DWSV een mooie toekomst
met goed gefaciliteerde haven en
stallingplekken. De leden van commissies en bestuur wordt veel
sterkte en wijsheid toegewenst.
Ik hoop dat de leden de DWSV als
‘vaste stek‘ blijven zien en van daaruit de watersport een warm hart toedragen. Ik zal u ongetwijfeld blijven
ontmoeten op onze vereniging.

Vooruit kijken is een nuttige bezigheid, zeker als de toekomst mooie
plannen belooft. De weg is nu vrij
voor de havenrenovatiecie en het bestuur om de Foppenhaven aan te
pakken. Zij kunnen de kaarten gaan
tekenen voor haven, toilet en kantine. Het uiteindelijk plan zal aan de
alv worden voorgelegd ter goedkeuring. Ik zal geen deel uitmaken van
deze fase van ontwikkeling.

Behouden vaart.
Adriaan Kornet

Door mijn vertrek kan het bestuur
met een nieuw elan zijn koers bepalen. Mooi gesproken maar dan moet
er wel een bestuur zijn. Na de alv
wordt het aantal bestuurders gereduceerd tot 5 leden. Ondanks jarenlang
oproepen te hebben geplaatst in de
Ahoy, is de reactie minimaal. Ik
spreek dan van een donkere wolk.
Bedenk dat onze bestuurders vanaf
1 december meerdere taken zullen
moeten overnemen. Uit ervaring kan
ik stellen dat dit een behoorlijke belasting wordt als een lid van het dagelijks bestuur naast zijn eigen taken
2
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Elk bestuurslid uiterlijk twee jaar na zijn of haar benoeming aftreedt en
de aftredende herkiesbaar is mits hij/zij dit wil.
Adriaan Kornet en Rob Alders hebben aangekondigd hun taken binnen
het bestuur vanaf de Algemene Ledenvergadering op 30 november
2016 te willen beëindigen nu de erfpachtonderhandelingen succesvol
zijn afgerond.
Ook Albert Kokshoorn helaas wegens persoonlijke omstandigheden
vanaf 30 november 2016 niet langer deel kan uitmaken van het bestuur.
Ook zal hij diverse commissies verlaten.
Volgens artikel 11 van het verenigingsstatuut het bestuur zelf een voordracht mag doen die bij oproeping van de vergadering wordt meegedeeld.
Het bestuur Renate Overhage en Arend Nieboer, respectievelijk als algemeen bestuurslid en als vertegenwoordiger namens loodscommissie
Delft, wil voordragen voor een bestuursfunctie.
Dat naast deze twee voordrachten het bestuur DRINGEND op zoek
is naar vervangers voor de vertrekkende bestuurders!!!!!
Ook de leden van de vereniging iemand kunnen voordragen mits 10%
van de stemgerechtigde leden die voordracht ondersteunen. Dit komt
neer op ca.26 leden.
Een dergelijke voordracht door de leden uiterlijk 5 dagen voor aanvang
van de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur moet worden ingediend.
Wanneer twee-derde van de uitgebrachte stemmen tegen de voordracht
van het bestuur is, de kandidatuur ongeldig is en het de ALV vrij staat in
de keus een nieuw bestuurslid te benoemen.

De vaarroute Reijnerwatering en de Strijp (geschikt voor boten met een
beperkte doorvaarthoogte) mogelijk vanaf april 2017 voor een proefperiode van 2 jaar onder bepaalde voorwaarden zal worden opengesteld.
Een eerder voorstel van diverse watersportverenigingen om nabij het
stadscentrum van Vlaardingen een passantensteiger voor sloepen te
maken in de procedurefase zit en dat de planning is om het project in
het voorjaar van 2017 gereed te hebben.
Na vele jaren van voorbereiding over enige tijd de bochtafsnijding bij
Overschie zal worden uitgevoerd. Tijdens deze operatie blijft de huidige
vaarweg bevaarbaar.
Het ombouwen van de spoorlijn Rotterdam- Hoek van Holland t.b.v. de
metro is begonnen. In 2017 zullen er enige tijd korte stremmingen zijn
voor de doorgaande vaart als de spoorbrug in Vlaardingen worden aan3
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gepast. Houd berichtgeving hierover in de gaten. Gezien de hoge frequentie van de passerende treinen zal naar verwachting de spoorbrug
slechts af en toe kunnen worden bediend.
In december de penningmeester een brief of email zal sturen naar
iedereen die een haven- of stallingsplek heeft om te controleren of de
gegevens juist zijn, zodat er juiste facturen verstuurd kunnen worden
vanaf januari 2017.
Tijdens de facturatieronde in januari 2017 de winterstalling op een aparte factuur komt te staan zodat het duidelijker zal zijn wanneer welke bedragen betaald moeten zijn.
Ondanks herhaalde malen de leden erop te hebben gewezen, nog
steeds geconstateerd wordt dat eigendommen zoals trailers e.d.
niet zijn gemerkt (ONBEGRIJPELIJK!!!) met de naam van de eigenaar.

Bram van der Spek
Secretaris DWSV
E-mail: secretaris@dwsv.nl

Water weblog - Guido
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Guido van der Wedden schrijft een interessante weblog voor iedereen die
regelmatig in onze regio op het water te vinden is.
De weblog is te vinden via www.guidovanderwedden.ning.com
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Topseizoen met RS Feva’s
door Marieke van Uffelen
Beste Watersporters.
Wat hebben we weer een top seizoen gehad met zijn allen. Dit jaar
zijn de Flying Juniors vervangen door
RS Feva’s. We vonden het erg leuk
om daar mee te varen. Het zijn erg
snelle boten met een ingebouwde
gennaker waarmee je zelfs op de
Foppenplas snel kan gaan! We hebben leuke avonturen beleefd. Zoals
het zeilkamp. Het was toen lekker
weer, dus hebben we veel gezwommen en natuurlijk ook veel gezeild. ‘s
Avonds hadden we een avondspel in
het Maaslandse bos. Daarna lekkere
marshmallows geroosterd bij het
kampvuur, en vervolgens spelletjes
gespeeld en chips gegeten in de tenten tot iets van 4 uur ’s ochtends. Die
dag daarna waren we dus erg moe.
Maar het was echt een super leuk
kamp.

erg lekker weer. De tweede wedstrijd
dag was STORM, iets van windkracht
5 met windstoten van 6. Dat leidde
dus tot vele keren omslaan en hebben
ik (Marieke) en Nienke het gepresteerd om om te slaan net voor de finish, waardoor we zwemmend met de
boot over de finish gingen. Dat leverde ons een beker op voor mooiste
zeilmoment! De wedstrijddagen waren
goed geregeld door Ben en Daan Vis.
Ik vond vooral de bitterballen en mini
frikadelletjes er lekker! En Glenn nog
bedankt voor de mooie zeilfoto’s die
je van ons hebt gemaakt, ik ben er
erg blij mee!
Nu is het zeilseizoen weer afgelopen
en zijn de RS Feva’s winterklaar gemaakt. Ik verheug me nu al op het
nieuwe seizoen en ik hoop dat we dan
weer leuke zeilmomenten gaan meemaken.

Verder hebben we 3 zeilwedstrijdda- Zeilgroetjes van Marieke van Uffelen
gen gehad. De eerste dag was het

6

Optimisten-pret
door Isabel van Uffelen
Beste watersporters,
Het was echt een heel leuk zeilseizoen met lekker weer en veel zon. Er
is ook weer veel gevaren met alle
bootjes waaronder de optimisten. Het
was in het begin van het seizoen nog
een beetje fris en we hadden nog
dikke truien en vesten aan, maar
toen brak de zon door en konden we
met de optimisten al omslaan en lekker zwemmen in de Foppenplas. We
hadden heel veel lessen lekker weer
en er stond een goede wind.
Na een paar zeillessen hadden we
met alle ‘’oppi’’ kinderen zeilkamp.
Dat was heel leuk, we hebben veel
gezeild en lekker veel gezwommen.
In de avond hadden we een speurtocht die om de Foppenplas heen
liep. Om de paar meters hing er ergens een briefje met vragen. Aan het
einde van de speurtocht moesten we
een raadsel oplossen om naar de andere kant te komen, waar een kamp-

vuur klaarstond. Gelukkig hadden we
het raadsel geraden en stapten we
gerust het bootje in en werden we
naar de overkant gebracht. Terwijl we
lachend toekeken naar het andere
team dat nog moest wachten om
overgevaren te worden, kwamen we
aan en namen we plaats bij het kampvuur om marshmallows te roosteren.
Cas vertelde nog een eng verhaal en
daarna ging iedereen naar zijn tent.
Daar werd nog een beetje gesnoept
en toen was het stil (op wat gesnurk
van de buren na).De volgende ochtend zaten alle kinderen al op het
springkussen en we maakten er nog
een leuke dag van met zijn allen.
Het werd alweer najaar en op 1 oktober hadden de optimisten zeilwedstrijden. Er werden mooie prijzen uitgedeeld en iedereen was blij. Het was
een heel leuk en mooi zeiljaar!
Zeilgroetjes van Isabel van Uffelen
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DWSV Marktplaats
Te koop: Goed onderhouden PolyValk met aluminium mast, gaffel en
giek. zeer compleet en vaarklaar.
Door de ruime kuip geschikt om te zeilen met zes personen. Ideaal
voor een gezin maar ook om solo te bedienen.
Merk:
PolyValk
Type:
+ rolfok, alumast, trailer, inclusief winterzeil
Bouwjaar:
2005
Lengte:
6,60 meter
Ligplaats:
Foppenhaven Maasland (op het tegelplateau voor de
kantine)
Besturing:
Helmstok
Kielsoort:
Vaste kiel
Motor:
Suzuki DF4L, bouwjaar 2010
Prijsindicatie PolyValk:

€ 3.000,-

Prijsindicatie motor:

€

(inclusief trailer exclusief buiten
boordmotor)

700,-

Interesse?
Neem contact op met:
Eigenaar: Arie van Pelt
telefoon: 06 50 22 59 16 of (010) 5996356
E-mail:
avanpelt@kabelfoon.nl
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Cursus vaarbewijs
Op maandag 30 januari, 6, 13, 20 en 27 februari 2017 geef ik weer een cursus vaarbewijs 1 in de kantine van onze locatie te Delft.
De avonden starten om 19.30 uur en eindigen ca. 22.00 uur.
Waarschijnlijk zult u het niet nodig hebben voor de afmeting van uw boot,
maar wel om de regels te kennen die op het water gelden. Het geeft u ook
zelfvertrouwen als u die kennis hebt.
Als u het aandurft kunt u na deze 5 avonden examen doen voor het vaarbewijs 1.
Op de eerste avond komen de voorrangs- en vaarregels aan bod, een avond
die ook door mensen bezocht kan worden die verder geen examen
gaan doen.
U ontvangt voor deze avond geen lesmateriaal; de regels worden mondeling
toegelicht. Uiteraard staat het u vrij notities te maken.
De kosten voor uitsluitend deze avond bedragen € 5, = per persoon.
Voor diegenen die wel het vaarbewijs 1 willen halen gaan we dieper op de
materie in. Dan komt ook techniek, kaartlezen, het berekenen van doorvaarthoogte en dergelijke aan bod.
U krijgt voldoende bagage mee voor het doen van het examen. De lesstof
wordt door mij verzorgd en de kosten voor deze 5 avonden zijn € 45, = per
persoon.
Opgeven kan door een mailtje te sturen naar secretaris@dwsv.nl
Met vriendelijke groet,
Wim Koole
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Voor degenen die het voortzetten
hoop ik dat zij net zoveel plezier met
de kantine hebben als ik altijd heb
gehad en wens ze heel veel succes.
Ik stop met het werk voor de kantine- Het is ook te hopen dat zij net zoveel
hulp krijgen. Want Martin en Plonie
commissie, geen makkelijke beslissing. Zo’n 30 jaar ben ik in de kantine Haring, Hans en An v.d Kraan houden al jaren de tent schoon en Piet
bezig geweest. Vanaf 2000 heb ik
samen met Tony “de bedrijfsvoering” van Eden verleent al “zijn hele leven”
gedaan, die we toen overnamen van hand en spandiensten. Hartstikke bedankt.
Akke en Fred Waser. Oudere leden
weten nog wel wie dat zijn.
Ria Vermeulen is, na een lange tijd,
ook gestopt met de commissie. Ook
We hadden toen een grotere ploeg
dan nu. Er zijn meerdere redenen om hun boot ligt ergens anders.
Nogmaals van harte bedankt.
te stoppen, maar de belangrijkste is
dat wij onze boot niet meer in Delft
stallen en de animo om naar de Bui- Wil Dijkshoorn
tenwatersloot te fietsen steeds minder wordt.

Afscheid
Wil Dijkshoorn

In de loop der jaren hebben we van
alles georganiseerd, o.a. :
Kaartavonden, Mosselavonden,
Paasbrunch, BBQ’s zowel in Delft als
op de Foppenhaven, Sint Nicolaasavonden, Nieuwjaarsreceptie, Vrijwilligersborrels en we waren natuurlijk
actief tijdens de werkavonden, vergaderingen en jubilea.
Ik zal zeker de zaterdagen met boten
bergen niet vergeten. Vroeg koffie
zetten, meestal samen met Marianne, voor zo’n 60 man die allemaal tegelijk hun bakkie met een koek willen. Op deze dagen is het altijd gezellig druk. Iedereen wil rond twaalf
uur van onze “lunch” genieten. Tot
een paar jaar terug werd het op deze
dagen ‘s middags ook erg laat.
Het zal jammer zijn om de andere
dames van de commissie te gaan
missen met hun praatjes over van
“alles”.
10

is een gezellige ploeg met de nodige
ervaring waar ik hopelijk een beetje
op mag drijven.

Even voorstellen
Anna de Jongh

Het lijkt me een uitdaging om de kantine wat meer het hart van de vereniging te laten zijn. Hiervoor zijn al wat
plannetjes in ontwikkeling maar wat
er precies zal ontstaan is nog een
verrassing!
Wil kende alle leden van de vereniging bij naam, hierdoor was het voor
haar goed te doen om iedereen op
rekening te laten kopen. Voor de
overblijvende commissie-leden is dat
een stuk lastiger! Vanaf komend jaar
willen we jullie dan ook vragen om
zoveel mogelijk contant af te rekenen. Het zal even wennen zijn en in
noodgevallen kan er echt nog wel op
Even voorstellen
de pof wat gegeten en gedronken
worden, want die innerlijke mens
Mijn naam is Anna de Jongh, ik ben
daar willen we goed voor zorgen!
de vrouw van Jeroen Schellart die
jullie allemaal wel kennen als de pen- Mijn eerste grote evenement zal de
nieuwjaarsborrel zijn op zondag 8 janingmeester van de vereniging. We
nuari. Ik hoop daar met veel leden
begonnen bij de DWSV in Delft met
kennis te maken!
een klein plekje voor ons open roeimotorbootje maar elk jaar kwam er
een grotere boot voor in de plaats en
nu liggen we met onze zeilboot in de
winter in Delft en in de zomer in
Maasland. Grote droom is om ooit
een oceaan over te zeilen maar dat
zal zeker een nog grotere boot en
even wat voorbereidingstijd nodig
hebben.
Vanaf november zal ik het voorzitterschap van de kantinecommissie
overnemen. Wil heeft de kantine jarenlang met ervaring en daadkracht
gedraaid en het zal moeilijk zijn om
in haar voetsporen te treden! Met
veel zin en goede moed neem ik de
uitdaging aan: de kantinecommissie
11
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Agenda ALV - 30 nov. 2016
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Voorstel tarieven 2017
Beste leden,
Komend jaar wordt een interessant jaar voor onze vereniging. In de voorstellen die tijdens Prinsjesdag door de overheid gepresenteerd zijn staat dat wij
als watersportvereniging hoogstwaarschijnlijk btw moeten gaan heffen (en
afdragen) over de stalling- en havenplaatsen die wij verhuren.
Dit zal betekenen dat wij aan de inkomstenkant minder geld over zullen houden. Aan de andere kant kunnen wij de btw terugvorderen over de kosten
die wij maken om de stallings- en havenplaatsen mogelijk te maken. Per saldo houdt dit in dat dit de vereniging ongeveer € 8500,- per jaar zal gaan kosten. Dit bedrag wordt duidelijk gemaakt in de uitleg over de begroting in deze
Ahoy. Dit bedrag blijft echter een schatting omdat het afhankelijk is van de
uiteindelijke inkomsten en uitgaven waar wij btw over moeten betalen en terug kunnen vorderen
Gaan wij echter de te verwachten investeringen meerekenen dan komt dit
eigenlijk wel gunstig uit voor de vereniging. Stel dat we komend jaar onze
haven gaan vervangen/renoveren voor € 350.000,- (incl. btw) dan kunnen
we hier grofweg € 60.000, = aan btw terugvorderen.
Dit betekent dat we alleen al met die investering pas over 7 jaar iets zullen
merken van de btw heffing.
Tijdens de ALV zullen we laten zien wat de verwachting is over de liquiditeitsontwikkeling van de vereniging.
Een aantal jaar geleden is in de alv besloten om tot en met 2018 de tarieven
met 5% te verhogen. Omdat de inflatie ver onder de eerdere verwachting is
gebleven, is van een tariefsverhoging van 5% in 2016 al afgeweken. Ook
voor komend jaar denkt het bestuur dat een verhoging van 5% niet realistisch is. Het bestuur wil tijdens de alv voorstellen om de tarieven komend
jaar met 1% te verhogen.
Rekening houdend met de extreem lage inflatie van dit jaar en naar verwachting ook in komende jaren, de hoogte van de tarieven in vergelijking
met omliggende verenigingen en de liquiditeit van de vereniging in de komende 30 jaar, denkt het bestuur hiermee een acceptabele verhoging ter instemming aan u voor te leggen.
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Begroting 2017
Beste leden,
Dit jaar presenteer ik de begroting voor 2017 in de Ahoy op een andere manier dan de voorgaande jaren. Waar eerst alleen de grote lijnen gepresenteerd werden in de Ahoy en tijdens de ALV de begroting in detail besproken
werd, laat ik nu in deze Ahoy in meer detail zien hoe we aan de totalen komen. Ook zal ik een korte uitleg geven bij de bedragen. Uiteraard zal tijdens
de ALV de gehele begroting gepresenteerd worden en zal er tijd zijn om uitgebreid vragen te stellen.
Wat nieuw is in deze begroting is de b.t.w. Zoals u in het voorgaande stukje
over het voorstel voor de tarieven 2017 heeft kunnen lezen, worden wij vrijwel zeker b.t.w.-plichtig volgend jaar. In de begroting is een extra kolom opgenomen om te laten zien wat er aan b.t.w. vermoedelijk afgedragen dient te
worden dan wel teruggevraagd kan worden.
Ik heb de begroting opgedeeld in drie “Afdelingen”. De vereniging, locatie
Delft en locatie Maasland (inclusief de Watersprieten). Per afdeling toon ik
de inkomsten en uitgaven en aan het einde van dit stuk ziet u een totaalplaatje zoals u dat gewend bent uit voorgaande jaren. U ziet 5 kolommen bij
de uitgaven en inkomsten met bedragen. De afrekening van 2015 ter vergelijking, de geraamde uitgaven van 2016, de begrote uitgaven 2016, de begroting voor 2017 en de b.t.w. indien van toepassing.
De Vereniging
Kosten van de vereniging.
Ten opzichte van de begroting van 2016 zijn hier geen grote veranderingen
te zien. Wel zijn de kosten voor het bestuur iets omhoog bijgesteld. We zien
dat de kosten van het bestuur jaarlijks rond de €2000,- liggen. Uiteraard doet
uw bestuur zijn uiterste best om de kosten zo laag mogelijk te houden.
Het zal u misschien opvallen dat de kosten voor Buma Stemra een stuk lager zijn. Aan het begin van het jaar heb ik contact gehad met Buma Stemra
en we hebben een andere licentie vorm aangeboden gekregen die beter bij
de activiteiten van de vereniging past. Dit resulteerde in lagere kosten zoals
u hier onder kan zien en dus een lager begroot bedrag voor 2017.
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Hoofdgroep

Kosten
2015

Kosten raming
2016

Begroting 2016

Begroting 2017 Te
Excl. btw indien ontvangen
van toepassing btw

Ahoy

2.996,61

2.800,00

2.800,00

2.900,00

Bestuur

2.101,44

2.000,00

1.700,00

2.000,00

Bankkosten

594,83

550,00

500,00

550,00

Jubileum
Externe lidmaatschappen

188,85

200,00

200,00

5.466,11

64,47

Recepties/BBQ

307,52

600,00

750,00

750,00

Buma Stemra

647,87

100

550,00

100

3.042,55

3.256,82

3.200,00

3.300,00

1.025,00
16.370,78

1.000,00
10.310,34

1.000,00
10.700,00

1.250,00
11.165,00

Verzekeringen
Vrijwiliggers
Totaal

65,00

0,00

Inkomsten van de vereniging.
De grote domper op de inkomsten van de vereniging is uiteraard de inkomsten
uit de rente op ons spaargeld. Afgelopen jaren is de rente al geleidelijk naar
beneden gegaan maar helaas hebben we nu al spaarrekeningen waar we 0%
rente op krijgen.
Dit jaar is het wel goed gegaan met het aantal nieuwe leden, dat kan u duidelijk zien aan het inschrijfgeld dat binnen gekomen is maar helaas hebben er
ook leden opgezegd. Dit komt dan weer terug in de lagere opbrengst uit de
contributie.

Hoofdgroep
Achterstallig

Baten
2015

Baten raming
2016

Begroting 2016

91,00

Begroting 2017
Excl. btw indien
van toepassing

90,00

Contributie
Donaties

14.443,00
59,00

14.200,00
303,35

14.768,00

14.500,00
200,00

Inschrijfgeld

2.600,00

3.880,00

2.000,00

3.500,00

Rente

2.443,97

1.090,94

4.000,00

1.000,00

645,00

298,40

500,00

300,00

1.079,00
21.360,97

783,00
20.555,69

1.000,00
22.358,00

905,00
20.405,00

Diversen verkoop
Gemiste werkavonden
Totaal
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Te betalen
btw

Locatie Delft
De kosten van Delft.
In dit overzicht ziet u de eerste de impact van de b.t.w.. Omdat we waarschijnlijk b.t.w. moeten gaan betalen mogen we ook b.t.w. terug gaan vragen. Tijdens het schrijven van dit stuk ben ik nog in overleg met een belastingdeskundige om precies uit te zoeken welke kosten we wel af mogen trekken en welke niet. Er kan dus nog een verandering komen in deze bedragen
maar de verwachting is van niet.
Dit jaar is er iemand bij de Regionale Belasting Groep wakker geworden en
bedacht dat wij al een aantal jaren geen aanslag hebben gehad voor de Waterschapsbelastingen. Dit jaar kreeg ik dan ook 3 maal een vriendelijk verzoek van om dit betalen voor de jaren 2014, 2015 en 2016. Dit resulteerde
dan ook in een behoorlijk hogere uitgave aan gemeentelijke heffingen. Voor
2017 heb ik het begrootte bedrag hierop aangepast.
Ondanks dat Delft minder heeft uitgegeven aan algemene kosten is de verwachting dat dit jaar de kosten wel omhoog gaan. De banden om de wielen
van de botenwagen moeten waarschijnlijk vervangen worden en dit is een
specialistisch klusje met uiteraard een prijskaartje eraan. De hogedrukspuiten houden het nog vol en de verwachting is dat we ze ook komend jaar niet
hoeven te vervangen.

Hoofdgroep

Kosten raming
Kosten 2015 2016

Begroting
2016

Begroting 2017
Excl. btw indien
van toepassing

Te
ontvangen
btw

Algemeen

2.488,51

3.117,07

5.000,00

4.132,23

867,77

Gas en Water
Gemeentelijke
heffingen

2.201,70

2.400,00

2.500,00

2.066,12

433,88

1.509,33

2.521,28

1.555,00

2.000,00

1.708,82

1.650,00

1.000,00

2.000,00

Project diversen

217,80

287,50

220,00

250,00

Telefoon/
Internet

333,24

250,00

255,00

206,61

43,39

8.459,40

10.225,85

10.530,00

10.654,96

1.345,04

Kantine inkoop

Totaal

De inkomsten van Delft.
Zoals u ziet hebben we hier een behoorlijke kostenpost aan de b.t.w. die wij
moeten betalen. Er is wel wat compensatie met de b.t.w. die wij terug kunnen vragen maar onder de streep moeten we betalen.
De ecotax hebben we vorig jaar voor de laatste keer het laatste terug ont18

vangen omdat deze regeling helaas is afgeschaft. De kantine heeft dit jaar
iets minder binnen gehaald.
Het terrein is dit jaar praktisch vol gepland. De verwachting is dat er geen
boten bij kunnen voor de winterstalling en de inkomsten uit de zomerstalling
zijn al een aantal jaren redelijk stabiel. Voor komend jaar verwacht ik dan
ook geen groot verschil met dit jaar.

Hoofdgroep

Baten 2015

Ecotax

Baten raming
2016

Begroting
2016

Begroting
2017
Excl. btw
indien van
toepassing

Te betalen
btw

431,27

374,71

2.703,98

1.949,75

3.000,00

2.500,00

Stalling

21.018,00

22.000,00

21.320,00

18.181,82

3.818,18

Totaal

24.153,25

24.324,46

24.320,00

20.681,82

3.818,18

Kantine omzet

Locatie Maasland
De kosten van Maasland.
De algemene kosten in Maasland zijn lager uitgevallen dan begroot maar
komend jaar moeten een aantal noodzakelijke reparaties uitgevoerd worden
aan de vingersteigers. Hierdoor zullen de uitgaven hoger uit zullen vallen
dan dit jaar.
We hebben een iets gunstiger contract met onze energieleverancier en de
verwachting is dat we dan ook lager uit zullen komen met die kosten.
Nieuw op de begroting is de erfpacht. Dit jaar hebben we twee jaar erfpacht
moeten betalen (voor 2015 en 2016). Volgend jaar weten we vrij zeker wat
het bedrag is en dat staat dan ook opgenomen in de begroting. De afhandeling van de erfpacht is een eenmalig kostenpost van notariskosten, kadasterkosten en diverse belastingen. Dit is een aanzienlijk bedrag maar gelukkig
een stuk lager dan de huur die we normaal hadden betaald zonder de erfpacht.
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Hoofdgroep

Kosten
2015

Kosten raming
2016

Begroting
2016

Begroting
2017
Excl. btw indien van toepassing

Te
ontvangen
btw

Alegemeen

3.635,56

5.525,15

8.500,00

6.611,57

1.388,43

Elektra en Water

5.582,85

5.800,00

6.500,00

4.793,39

1.006,61

683,34

688,55

700,00

700,00

126,21

100,00

82,64

17,36

388,08

385,00

380,00

314,05

65,95

2.162,73

1.857,64

2.000,00

2.000,00

Erfpacht

4.821,00

3.000,00

3.344,00

Afhandeling Erfpacht

7.289,35
21.180,00

17.845,65

Gemeentelijke
heffingen
Douches
Telefoon
Onderhoud Watersprieten

Totaal

12.452,56

26.492,90

2.478,35

De inkomsten van Maasland.
De grote verrassing in dit overzicht zijn de Watersprieten. Met bijna €3000,meer omzet dan begroot kunnen we zeggen dat ze een succesvol jaar hebben gehad. Ondanks dat er iets minder optimistencursisten waren hebben
de Valkcursisten dit ruimschoots goed gemaakt.
Onze havenmeester heeft het wat drukker gehad dan begroot en dit zien we
dan ook terug in hogere inkomsten. Volgend jaar verwachten we een vergelijkbare omzet.
De lege plaatsen in de haven blijven een punt van zorg. Ondanks dat we onze meeste inkomsten uit de haven halen hadden we vorig jaar bijna 30 lege
plaatsen in de haven. We zien een lichte daling in het aantal lege plaatsen
maar het kan nog een stuk beter. Voor komend jaar verwachten we een vergelijkbare omzet uit de haven.
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Hoofdgroep

Baten raming
Baten 2015 2016

Ecotax

867,13

Douches

121,50

Havenpassanten

337,79

Panamapassanten

456,50

Water

108,00

Stalling
Cursussen

48.378,00

238,00

200,00

200,00

180,80

200,00

200,00

626,30

600,00

29,40

30,00
47.840,00

40.495,87

8.706,00

6.200,00

9.000,00

100,00

200,00

100,00

100,00

56.768,92

59.137,55

54.540,00

50.625,87

6.400,00

Te betalen
btw

727,40

48.429,65

Subsidie
Totaal

Begroting
2016

Begroting
2017
Excl. btw indien van toepassing

8.504,13

8.504,13

Investeringen Maasland
Afgelopen jaar hebben we controle gehad op ons legionellapreventiebeleid
aan de haven. Omdat dit beleid nog opgezet moest worden is het bestuur hier
mee aan de slag gegaan. Er is een preventieplan opgesteld en Joop en Nel
bemonsteren het water nu op gezette tijden zoals beschreven in het preventieplan. Ook komt er een extern bedrijf monsters nemen van een drietal waterpunten aan de haven om te controleren of er inderdaad geen legionella aanwezig is.
Om het preventieplan compleet te maken moeten er nog zogenaamde keerkleppen geïnstalleerd worden in de leidingen aan de haven. We zien ons genoodzaakt om hiervoor een gespecialiseerd bedrijf in te zetten om dit te doen.
De verwachtte kosten zullen rond de €5000,- (incl. btw) liggen. Samen met de
havencommissie is het bestuur nog aan het kijken of we bepaalde werkzaamheden die gedaan moeten worden als vereniging kunnen doen om de kosten
te drukken.
Omdat dit als een investering gezien wordt staat deze niet op de begroting
maar wordt apart vernoemd. Als er aan de ALV goedkeuring gevraagd wordt
voor de begroting vragen we ook gelijk goedkeuring voor deze noodzakelijke
investering.
Als we alle totalen op een rijtje zetten komen we uit op het volgende overzicht:
(zie volgende pagina)
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Kosten
2015

Kosten raming
2016

Begroting
2016

Begroting
2017
Excl. btw indien van toepassing

Te
ontvangen
btw

€ 8.459

€ 10.226

€ 10.530

€ 10.655

€ 1.345

Maasland

€ 12.453

€ 26.493

€ 21.180

€ 17.846

€ 2.478

Vereniging

€ 16.371

€ 10.371

€ 10.700

€ 11.115

€0

Totaal alle onderdelen

€ 37.283

€ 47.090

€ 42.410

€ 39.616

€ 3.823

Delft

Baten 2015

Baten raming
2016

Begroting
2016

Begroting
2017
Excl. btw indien van toepassing

Te betalen
btw

Delft

€ 24.153

€ 24.324

€ 24.320

€ 20.682

€ 3.818

Maasland

€ 56.769

€ 59.138

€ 54.540

€ 50.626

€ 8.504

Vereniging

€ 21.361

€ 20.556

€ 22.358

€ 20.405

€ 102.283

€ 104.018

€ 101.218

€ 91.713

Totaal alle onderdelen

€ 12.322

Ik hoop dat ik u een duidelijk overzicht heb gegeven. Tijdens de ALV zal ik
de begroting presenteren en krijgt u alle gelegenheid om vragen te stellen
over de begroting. Mocht u niet in staat zijn om de ALV te bezoeken maar u
heeft wel vragen over de begroting dan kan u wij altijd telefonisch bereiken
op 0643888456 of via e-mail op adres penningmeester@dwsv.nl.
Jeroen Schellart
Penningmeester DWSV

Bedankt Marieke en Isabel
Wil jij iets vertellen over jouw zeilavonturen? Heb je lessen gevolgd of
ben je al een hele goede zeiler ? Heb je een eigen bootje of spaar je
hiervoor? Het maakt niet uit wat ons wil vertellen, maar we willen het
graag horen.
Stuur een mailitje naar ahoy@dwsv.nl
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Welkom nieuwe leden!

Vaarwel uitgeschreven leden!

Vincent Quack
S.J.J. Eymael
R.J. de Haan

Thijn Schram
G.A.C. Kleijweg
C.W.J.M. Stolk - van der Hoeven
H.P. van der Palm

Agenda 2017
30/11 Algemene ledenvergadering
07/01 Draaidag boten Maasland

24

Ahoy clubblad van de Delftse WaterSport Vereniging
Jaargang 71, nummer 5, november 2016

Ledenmutaties

Contactpersonen DWSV

06-54628522

DWSV
Loevesteinplaats 7
2613 LE Delft

Drukwerk

TNT Post
Port betaald

