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Clubblad redactie

Soms zou ik wat meer hulp willen hebben bij het vullen
en opmaken van het clubblad. Deze kreet zie je veelal
bij alle redacties van sportverenigingen. Laatst deed ik
een oproep via mail aan een stuk of 15 leden die de clubtocht hadden meegemaakt en foto's hadden genomen.
Ik dacht, wanneer ik nu van die leden elk 10 foto's krijg
die zij zelf mooi vinden dan krijg ik 150 foto's en dan
heb ik nog mijn handen vol aan het uitzoeken.
Nee zo gaat het niet. Ik krijg of geen foto's of ik kan
op internet uit 15 x 200 foto's ( 3000 foto's ) een keuze
maken. Allemaal goed bedoeld maar ik heb dit sijsteem
maar even aan me voorbij laten gaan.

Woordje van de voorzitter
Terugblik Algemene ledenvergadering
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Van de Bestuurstafel

Uit de vergadering komen altijd belangrijke punten rollen die bijvoorbeeld op een volgende vergadering terug
komen (zie verslag) of gewoon even de aandacht behoeven.
Ik wil echter een kanttekening maken bij de afgelopen algemene ledenvergadering. Op enkele momenten vond ik namelijk de manier van elkaar te woord staan afbreuk doen aan de onderwerpen van dat moment.
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Ik zie het als ieders verantwoordelijkheid zichzelf dus danig op te stellen in een vergadering dat de aandacht wél bij
het onderwerp blijft en niet tussen individuen komt te liggen. Binnen een algemene leden vergadering van de vereniging kan namelijk een individu nooit het algemeen belang overstijgen. Door elkaar bijvoorbeeld onjuist te woord
te staan ontstaat wel een dergelijke situatie.
Natuurlijk bedank ik de leden ook voor hun aanwezigheid en bijdrage tijdens de vergadering.
Vacature Werkcommissaris
Bij deze wil ik onder de leden de oproep doen serieus na te denken over de vacature werkcommissaris. Voor nu
lijken een aantal zaken “stil” te liggen omdat normaliter de werkcommissaris hierin een organiserende rol in heeft.
Dus daarom nogmaals deze oproep.
Terugblik pinkstertocht
De pinkstertocht was met recht een succes te noemen. Het weer was fantastisch de omgeving mooi en KAJAWY
hadden een goed programma in elkaar gedraaid. Ik kijk er dan ook met plezier op terug en zie alweer uit naar de
volgende.
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Brandersfeesten & Gondelvaart 2007/2008
Dinsdag 27ste mei was er overleg met de brandersfeesten commissie. Dit was tevens de uiterste datum waarop er
in te schrijven was voor deelname aan de brandersfeesten om in de haven te liggen. Op dit moment heb ik 12 inschrijfformulieren ingeleverd. Mochten er onverhoopt nu toch nog leden zijn die zich in willen schrijven laat me dit
dan z.s.m. weten.
Ter info – Op 10 juni volgt er nog een overleg van de werkgroep gondelvaart en op 2 september komt de commissie brandersfeesten nog bij elkaar. Overige punten:
de vergoeding voor ieder themaschip ligt hetzelfde als die van vorig jaar
het schippersbal vind ook dit jaar plaats in het museum
er is nog even sprake geweest om de gondelvaart om 20:30 te laten beginnen maar dit is .
ongewijzigd gebleven op 21:00
Het gondelvaart thema van dit jaar is “schiedam in beweging”.
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Groet, Rene Westerhoff

Incognito.................

Onze voorzitter was even aan het uitproberen of je ook goedkoop kunt
varen.
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Benoeming van een ERE lid
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Hoe het mogelijk is weet ik niet maar de organisatie van Piet's ERE lidmaatschap heeft het voor elkaar gekregen dat
"Piet"vooraf van niets wist. Alles was dus geheim gebleven )Dus geheel onverwacht stond hij bij al de leden die
hem een warm hart toewensen en hem het ERE kidmaatschap van harte gunden. Eerst moest daarvoor in een bijzondere Ledenvergadering aan de leden nog toestemming voor worden gevraagd. Met een meerderheid van 120%
werd er voor "Ja "gestemd.
Verbluft hoorde Piet op de muziek van The River Kwaj mars het Doklied aan. De feestcommissie had het de
"Dokkie Kraaienmars" genoemd.
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Kijkje in het omgebouwde dok waar Piet van der Horst tot ERE lid gekroond zal worden .

Nel in de bloemetjes. Het zal wel even wennen zijn dat Piet ERE lid is
en zijn dokkie over een tijdje overdraagd aan anderen.
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Zelf oud wedhouder van Schiedam (,,,,) had voor piet ruim de tijd genomen om zijn ERE lidmaatschap aan te kondigen.

THE SURPRISE SHOW

Wanneer je van niets weet en je wordt geconfronteerd met 100 man in het dok dan weet je met je houding geen
raad. Het was in een woord grandioos.
Een ieder die hier aan heeft bijgedragen wil ik dan ook heel erg bedanken voor deze onvergetelijke dag en in het bijzonder de organisatoren van dit hele gebeuren. Tevens een groot compliment aan de meiden van het overweldigende buffet.(petje af).
Dat ik tevens werd benoemd tot ERELID van onze vereniging was met recht een grote eer.
Nogmaals heel veel dank voor alles.
Piet van der Horst
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Evaluatie voorjaarsvergadering 2008
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Van de algemene vergadering van 25-4-2008 heeft het bestuur een slecht gevoel overgehouden. De nieuwe leden
zullen zich wel hebben afgevraagd in wat voor een vereniging ze eigenlijk zijn beland. De sfeer en discussie bij
enkele onderwerpen waren agressief te noemen. Dit gold met name het agendapunt rapportage over het lopende fusieonderzoek. Enkele leden voelden zich gerechtigd om fel van leer te trekken tegen onze leden die in de onderzoekscommissie veel tijd en energie steken om de voor- en nadelen van een fusie met JC Schiedam boven water te
krijgen. Om ook de nadelen van een fusie in het onderzoek hun plaats te geven hebben zij in februari een enquête
gehouden. Deze bleek echter in het verkeerde keelgat van enkele leden te zijn gekomen. De toon van de begeleidende brief bij de enquête was schandalig te noemen, de commissie schrijft en werkt naar een fusie toe waren
enkele uitingen. Volgens het bestuur zijn die kwalificaties volstrekt onterecht. Juist het ontbreken van steekhoudende argumentatie van fusienadelen was de inzet van de enquête. Met het achterhalen hiervan zijn de leden gediend om tezijnertijd over een fusie te kunnen oordelen. De commissieleden verdienen in feite alle ondersteuning
van de leden voor hun aanpak. We moeten het op prijs stellen dat zij alles uit de kast trekken om medio zomer een
evenwichtig onderzoeksrapport aan de leden te kunnen presenteren. Daarom past het optreden van enkele leden
niet om en public zo van leer te trekken en alle aandacht en energie te steken in de manier waarop de enquête is opgezet in plaats van die te richten op het vinden van steekhoudende argumentatie van fusienadelen. In een tijdperk
van overvloedige informatiemogelijkheden als telefoon, email en barcontacten moet het toch eenvoudig zijn om de
bedoelingen van de commissieleden te achterhalen, dan te wachten op een algemene vergadering.
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Het bestuur betreurt die gang van zaken en roept de leden op om de emoties niet te laten overheersen, maar mee
te werken aan het leveren van die ammunitie, waarom onze commissieleden vragen. Wij allen zijn gebaat met een
goed onderbouwd onderzoeksrapport waarin emoties geen plaats dienen te krijgen. Het gaat om de toekomst van
onze vereniging met alle bedreigingen en kansen van dien.
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Zo hoort het......

Het gebeurd niet altijd dat een Algemene ledenvergadering zo gezellig is. Maar de laatste ALV was er één van uitzonderlijk hoge kwaliteit en een gezellige sfeer. Er werd die avond inhoudelijk gediscussieerd en op werkelijk feestelijke wijze afscheid genomen van een bestuurlid die bijna 40 jaar vele vrije uurtjes in zijn verenigingstaak had gestoken. Een golf van waardering ging door de overvolle zaal toen een passend cadeau werd overhandigd. Een
tweede bestuurslid die door persoonlijke omstandigheden afscheid moest nemen van haar bestuurlijke job werd ondanks het feit dat zij niet aanwezig kon zijn veel lof toegemeten.
Ook de informatie over de voortgang van de fusiecommissie werd met grote - en geïnteresseerde belangstelling ontvangen. Uit de reacties van diverse leden bleek ook dat het werk wat de commissie doet hoog gewaardeerd wordt.
In het algemeen was het respect en de waardering in het drijvende clubhuis voelbaar en dat geheel maate het een
geslaagde ALV.
Zo hoort het Waterweggers .
Falcon
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Na wat opstartproblemen met de motor arriveerden wij
als laatste bij WSV IJsselmonde waar het startsein voor
de Pinkstertocht 2008 zou worden gegeven. Er werd op
ons gewacht, een ieder nieuwsgierig wat de Clubtochtcommissie dit keer weer allemaal bedacht zou
hebben.
Van tevoren was al hevig gespeculeerd. “Heb jij kranten
en stijfsel bij je?, we moeten vast papier macheëen”,
“Jeetje ik kon mijn duikbril en flippers zo gauw niet vinden, zou dat

van het optreden van de “Grijze Plagen”, die allemaal in
tenue op het toneel verschenen.

Na het ontbijt werden wij groepsgewijs opgeroepen om
de zo beruchte enveloppe in ontvangst te nemen. Pas na
het losgooien van de trossen mocht deze geopend
worden en zouden wij zien welke kant we werden opgestuurd. Dit bleek de Noord op met uiteindelijke eindbestemming W.S.V. “De Put”. Vaak voorbij gevaren maar
nooit geweten dat wij hier terecht zouden kunnen.
De enveloppe bevatte een fotoalbum met oude foto’s
van deelnemers aan de tocht waar de juiste naam en /of
gebeurtenis bij moest worden vermeld. Een leuke bezigheid onder het varen. De eveneens bijgevoegde vragenlijst werd bestudeerd en de hele boot afgezocht naar
atlassen en boekjes. Waar de kaarten zijn gebleven weet
ik nu nog niet, maar goed; roeien met de riemen die je
hebt.
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belangrijk zijn?”; “We gaan vast naar Schoonhoven” etc.
Voor we van boord gingen allemaal de pet op want die
scheen ook belangrijk te zijn. Ons spiedend verrekijkersoog had al menig watersporter met pet op het
balkon zien staan. Na de officiële opening werd duidelijk
waarvoor. De WSV NieuweWaterwegKennis quiz werd gespeeld met petje op, petje af. An Rorije had de meeste
kennis in huis en ging met de trofee naar de boot.
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Pinkster clubtocht 2008

Gelukkig niet met lijm en kranten aan de gang maar
twee lijntjes die op een
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De volgende ochtend een stralende zon en om 9.00 uur
een gezellig ontbijt, voorafgegaan door een voorproefje
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Er was een groep die zich "De Grijze Plaag "had genoemd.

Het was ook nog Moederdag.

’t Is nooit zoo kant en klaar
Of t’ hapert hier en daar.
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Bert zit naar zijn droom te kijken , of is hij even ontsnapt aan alle
drukte.?????

bepaalde manier gesplitst dienden worden. Boekjes opgezocht en door diverse bemanningsleden werd hevig gezwoegd. Ikzelf besteedde dit karwei uit aan de kapitein
die zich er met een “jantje-van-leiden” van afmaakte
omdat de motor steeds weer haperde.

germeester Wilma Verver bijgestaan door wethouder Hekking. Hierna volgde een optreden van Ome Henk en
Trea Dops, bijgestaan door DJ ? en weer onze Hekking.
De “Grijze Plagen” marcheerden onder de bezielende leiding van Aad Bezemer het oude clublied in het rond uiteraard in Marineoutfit. Allemaal gelijk!!! Uit de kunst!
Cor en An Valk lieten zien dat zij gerust mee kunnen
doen aan de volgende uitvoering van “Dansen met de
sterren”. Tot slot was deze ploeg er in geslaagd de “Andrew-Sisters”, tegenwoordig verblijvend in een bejaardenoord, er toe te bewegen nog één maal op te treden.
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Meesterbakker Mark laat zien hoe je poffertjes moet bakken.

Al met al een zeer gezellig avond waarbij jong en oud en
bezoekers ontzettend hebben genoten.
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Gelukkig bleef Joop Verboom bij ons in de buurt voor
eventuele back-up. Wij kwamen weer als laatste op locatie aan. Dit keer geen circustent maar een Clubhuis
met een riante tent eraan vast werd ons onderkomen dit
weekend. Een Oudhollandse Poffertjeskraam en bar
maakten het tafereel compleet. Zitjes en uitzicht op het
“Vuile Gat”, wat wil een mens nog meer? Een beetje lachten, gieren, brullen misschien? Nou daar werd voor
gezorgd.
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Na een zeer uitgebreide barbecue passeerden vele artiesten de revue. De Blues Brothers, Het Cocktail trio (gelukkig voorgezongen door Max). Maar de officiële opening van de avond werd verricht door onze eigen bur-

E'n van de sterren van het avond optreden..
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De volgende ochtend mochten de moeders en oma’s uitslapen en in pyjama verschijnen aan het ontbijt vanwege
de moederdag. Vaders en opa’s werden als hulptroepen
ingezet en de kids groot en klein werkten gezamenlijk
aan een optreden. Dit keer waren de tranen dan ook

De Jive was een verplcht onderdeel voor enkele deelnemers uit de
groep De Grijze Plaag.

Wat een plek hé Jammer dat het bier zover weg was, moest je toch
weer 20 meter lopen.
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Dit kwam goed uit want de volgende opdracht bestond
uit een puzzel-wandeltocht op het eiland “Tien-Gemeten”. De Vrouwe Antoinette werd hierbij als pont ingezet voor de “ouwetjes” en allerjongsten. De rest ging
met de pont. Wijzelf hadden de gezelligste wandelploeg,
namelijk bijna alle kids met oma’s en opa die o.a. als opdracht hadden diverse soorten poep te verzamelen. Gelukkig maar dat er handschoenen bij zaten. Het viel wel
op dat de meiden de opdrachten serieuzer namen dan
de jongens. De groten onder ons hebben zich rot lopen
zoeken naar een koektrommel, sommigen een rommelmarkt bezocht die nog zeer leuke koperen spulletjes
opleverde, ondergetekende wilde nog een grote ronde
lopen voor een huisnummer maar dit werd uit het hoofd
gepraat. Al met al een leuke tocht voor herhaling vatbaar als het eiland weer verder is begroeid.
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van ontroering toen de dames van K-3, Roos-Gala-Daisy,
optraden. Het dak ging er af bij Robbie Williams, door
Melvin, Max, Falk en Pim met “Let me entertain you!”. Kabouter Plop maakte tot slot de beentjes los.

Op naar het koud buffet en het avondprogramma.
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Het eerste optreden werd verzorgd door de 60er jaren-groep die groots uitpakten met Pipo de Clown, de
Dunne Deur, MammaLou, No-no-no-nootje, Kluk-Kluk,
Snuf en Snuitje en Felicio die liedjes op verzoek bracht.
De kinderen en groten zaten allemaal ademloos toe te kijken. Gastoptredens waren er van The Beatles en Anneke
Grönloo met haar grootste hit “Brandend Zand”. Heel de
zaal werd in rep en roer gebracht.
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Na de pauze trad het beroemde en beruchte Nederlandse Trio Luv aan, met dronken Patty met haar fles en
vergiet (om na afloop nog even te ontslakken) op kaplaarzen. Gelukkig deden de andere dames en Roos beter
hun best met de Chalalalalalalala, chalalalalalala, want
het was helemaal niets met Patty.

Gezelligheid kent geen tijd tot diep in de kleine uurtjes.

Sfeer op de dijk met uitzicht op het Vuile Gat

De clubtochtcommisie leden deden een act.
Gelukkig buiten mededinging, want anders is er geen prijs te verdienen. BEREGOED>!!!!!
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Het laatste optreden was van de jongste groep (hoewel
het leeftijdsverschil tussen de jongste en oudste daar behoorlijk was). De 70er jaren groep presenteerde een
avondje televisie uit die tijd waarbij enkele watersporters
gezellig bij elkaar zaten te kijken. De Fabeltjeskrant,
Peppi en Kokki, Pipi Langkous, het Journaal met Fred
Emmer, reclames van Zeeuws Meisje en Petje Pitamientje met tussendoor Loeki de Leeuw, “Asjemenou”,
Avro’s Toppop met de mannen van YMCA, de Dolly Dots
en als klapper live de Marsipulami met aangepaste tekst
en “Oerend Hard” volgden elkaar in rap tempo op. Wat
is er toch met Jan Slied en zijn sleutel?? En Toon en zijn
mast? Dirty Dancing met een heuse lift door 4 mannen
in string sloeg in als een bom. Gelukkig was het plafond
net niet te laag. Mies Bouman met de lopende band van
één van de 8 en Grease vormden het slotstuk van deze
avond. Bij de laatste gingen alle beentjes weer van de
vloer.
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Wat zien ik....Waldolala

De nachtrust ging in om ca. 23.30 uur, maar er werd
nog zeer lang en gezellig in klein comité nagepraat.
De volgende ochtend weer vroeg op om te helpen opruimen, maar er viel niet veel meer op te ruimen dus allemaal aan de taart. Zeer relaxed aan de terugreis begonnen, gelukkig geen vragen meer dus alleen maar
varen.
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Aan het eind van de middag kwam aan alle spanning
een einde; de derde prijs werd in de wacht gesleept
door Ger en Roos, tweede werden Ashwin en Lucienne
en eerste tot eigen verbazing Ben en Thea.
Gefeliciteerd!!!
Hiermee kwam een einde aan dit grandioze weekend.
Kortom Petje af voor de KAJAWY voor de organisatie oftewel “Chapeaux” zoals ze in vroegere tijden bij onze huidige watersportvereniging zouden zeggen.

Conny Noordijk
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Spuihavenberaad en Passanten voorziening
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In het Spuihavenberaad van eind mei zijn de consequenties voor onze verenigingen besproken van het Besluit jachthavens, dat op 1-1-2009 van kracht zal zijn.
Het besluit geeft aan dat jachthavens een aantal voorzieningen dienen te hebben voor inzameling van afgewerkte
olie, van bilgewater, van toiletwater (de zogeheten poepslurper) en van gevaarlijke afvalstoffen. Deze voorzieningen
gelden voor jachthavens vanaf een bepaald aantal ligplaatsen. Mocht een jachthaven op grond van een lager aantal
ligplaatsen niet behoeven te beschikken over een voorziening voor de inzameling van een bepaalde categorie afvalstoffen dan dient in die jachthaven duidelijk te worden aangegeven waar de gebruikers van die jachthaven hun afvalstoffen kunnen afgeven.

Dit laatste geeft aan dat de wetgever ook de kleinere jachthavens min of meer er toe verplicht om met de grotere
jachthavens samen te werken om tot bovengenoemde voorzieningen te komen. De veelgeuite gedachte dat onze vereniging simpel het aantal ligplaatsen moet verlagen tot onder de 50 om die poepslurper niet te hoeven aanleggen
gaat dus niet op.
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Uit oogpunt van kostenbesparing, samenwerking tussen de verenigingen en de wettelijke verplichtingen stemde het
Spuihavenberaad in om het volgende uit te werken:
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- aanleg van losinstallatie toiletwater voor alle schepen in de Spuihaven
- de plaats betreft het doortrekken van de vlotten van JC Schiedam en De Nieuwe Waterweg aan de taludzijde van
de Jachthavenlaan
- de havencommissarissen zullen nagaan wat de omvang van dit vlot dient te zijn, hoeveel extra meerpalen benodigd zijn, dienen de schepen langzij of via een vingerpier af te meren, de plaats van de losinstallatie op het vlot, de
aansluiting van de losinstallatie op de riolering van de Jachthavenlaan, alsmede de kosten van bovengenoemde investeringen. Vraag is overigens of alle schepen in de Spuihaven aan het vlot kunnen afmeren gezien hun lengte en
diepgang (bijvoorbeeld de Sylvia)
- de betrokken verenigingen dienen een beheersovereenkomst op te stellen waarin elementen worden opgenomen
als verantwoordelijkheid, onderhoud, beheer van de losinstallatie. De beheersovereenkomst dient ter goedkeuring
aan het bevoegd gezag (gemeente Schiedam) te worden voorgelegd. In de beheersovereenkomst zal worden opgenomen dat de huur van het perceel water, waarin het vlot komt te liggen, voor rekening van de gemeente Schiedam komt
- subsidiemogelijkheden voor de losinstallatie zullen bij de gemeente Schiedam, het VSB fonds, de provincie Zuid-Holland worden nagetrokken, nadat goed inzicht is verkregen over de totale investeringskosten
- over toewijzing van de totale kosten over de verenigingen zal een verdeelsleutel worden overeengekomen, bijvoorbeeld naar rato van het aantal ligplaatsen bij de verenigingen
- bij aanschaf van de losinstallatie zal een onderhoudscontract met de leverancier worden overwogen
- er wordt niet voorzien in een losinstallatie voor afgewerkte olie, bilgewater of chemisch toilet. De booteigenaren
dienen deze afvalstoffen af te leveren bij de ONS, Roteb of soortgelijke instellingen. In onze jachthavens zal dit
worden aangegeven.
Al met al is er een hoop werk te doen. Leden, die over dit onderwerp mee willen denken kunnen te rade bij Jack
v/d Holst, die met de andere havencommissarissen de opzet, met name op het technische vlak, zullen gaan uitwerken.
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Tegelijkertijd zal het Spuihavenberaad ingaan op een uitnodiging van W.S.V De Nieuwe Haven om een voorstel te bespreken wat nodig is om tot een gezamenlijke losinstallatie toiletwater voor alle Schiedamse watersportverenigingen
te komen. Contacten hierover heeft W.S.V. De Vrije Liggers inmiddels met de gemeente Schiedam gelegd.
Passantenplaatsen met elektriciteitaansluiting.
Passanten vragen vaak waar zij elektriciteit kunnen afnemen. Meestal lukt dat nooit daar de vrije ligplaatsen een geblokkeerde elektriciteitsaansluiting hebben.
Aangezien de vereniging toch deze faciliteit aan passanten wil bieden hebben Hugo Böhm en Mart v/d Bosch hun
meters niet afgesloten tijdens hun lange vakantie.
De kosten van het elektriciteitsverbruik worden naast het passantengeld verrekend.
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Jaarverslag clubhuis commissie 2007/2008
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In het winter seizoen 2007/2008 is er weer heel wat af georganiseerd voor onze leden
O.a. Labkous- Sinterklaasfeest- Kerst klaverjassen= Nieuwjaar receptie incl koud buffet Visavond en Bingo Dansant
de verrassing avond bij de buren en het ere lidmaatschap van Piet v.d.Horst
Vermeld moet worden dat niet alle activiteiten door de commissie werden georganiseerd
Alle activiteiten mogen als zeer geslaagd worden gekwalificeerd

Een woord van dank aan al diegene die op een of andere manier hun steentje hebben bijgedragen tot het slagen
van deze activiteiten

Bij dezen willen wij Liesbeth Polet bedanken voor haar inzet voor de clubhuis commissie als clubhuis commissaris,
helaas is Liesbeth genoodzaakt door haar ziekte het stokje over te dragen

Wel wil Liesbeth zolang haar gezondheid dit toelaat de financiële/administratieve taken van de commissie blijven verzorgen en op deze manier nauw bij de vereniging betrokken blijven

mi

Met trots kan ik u mededelen dat de clubhuis commissie inmiddels is uit gebreid en nu bestaat uit:
-Bert en Jenny van Rossum
-Wilco en Nastaja van Erk
-Wim en Linda.Daalmeijer
-Henny Gundlach en Rendy Karlsen
-Liesbeth Polet

w.s

Riet v/d Kraan heeft het afgelopen jaar de indeling
van Bar en Schoonmaak diensten geregeld waar voor
wij haar bedanken.
Ook moeten we Henny de Kok Jack v.d Holst en
Ben Kramer Freher bedanken voor hun inzet aan
de bar en ook onze koffieman Aad Bezemer
Verder wil ik die leden die op de bar en schoonmaak
lijsten stonden en aan hun verplichting
hebben voldaan bedanken
Voor wat betreft de activiteiten voor het
komende winterseizoen gaan we eerst wat
” brainstormen”maar wij zullen u uiteraard
tijdig informeren over de komende activiteiten

ww

in ons volgende clubblad
de clubhuis commissie
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Dat was het dan de Clubtocht 2008

w.s

mi

c.n
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Het was een bijzondere clubtocht. Het weer speelde een grote rol, maar de Commissie had ook weer erg leuke
dingen bedacht. De lokatie was perfect, de pofferjeskraam, de wandeltocht, de fotoquiz en het enthousiasme van
de deelnemers, in één woord .............geweldig................
Natuurlijk zijn de sketchjes ook één van de hoogte punten. Maar wat te denken van alle lekkernijen die zomaar door
de commissieleden op tafel werden getoverd. Moet je eens proberen voor 100 man te koken. Daar krijg je het bij
voorbaat al warm van. Het is wel een buitengewoon bedankje waard aan de IJsselmondense Jachtclub en bovenal
de WSV De Put. Zij stelden toch maar hun accomodatie ter beschikking. Alle lof daarvoor.
Bedankt K A J A W Y uit naam van alle deelnemers en we hopen dat jullie nog lang deze clubtochten mogen organiseren. ( Natuurlijk moeten we de diverse hulpvaardige deelnemers niet vergeten)

In één van de avondvullende sketsjes kwam een onherkenbare Pippo
voor.

ww

Van klein tot groot, iedereen had zijn deel in de optredens.
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Verslag van de ALV 25-04-2008

c.n
l

Verslag van de algemene vergadering van W.S.V. De Nieuwe Waterweg d.d. 25-4-2008
1. Opening en mededelingen. De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering. Aanwezig zijn 30 leden. Enkele
leden hebben zich afgemeld.

2. Mededelingen en ingekomen stukken. Van Wijnand Hoppe is een brief ontvangen over zijn kandidatuur dokcommissaris ingaande april 2009, wanneer Piet v/d Horst ermee stopt. Positieve ontwikkeling, maar andere kandidaten kunnen zich nog melden.
Van de Havendienst Schiedam zijn gegevens ontvangen over laagwaterstanden van de Spuihaven over 2007. Hieruit blijkt dat de Spuihaven bij normale laagwaterstanden voor kieljachten bereikbaar is. Alleen bij straffe oostelijke
winden wordt het problematisch voor de kielschepen met een diepgang van meer dan 2 meter. Duidelijk is wel dat
er voor de haven een kleine drempel ligt van zo’n halve meter, die een snellere verzanding van de Spuihaven in de
hand werkt. In het komende Spuihavenberaad van eind mei 2008 zullen we de gegevens over deze dieptemetingen
bespreken voor onze discussie met de gemeente Schiedam en het Hoogheemraadschap Schieland over de dieptesituatie in de Spuihaven en wat daaraan, met name de drempel, te doen.

w.s

mi

Dam Witter heeft bericht dat hij door verkoop van zijn schip zijn lidmaatschap en vaste ligplaats heeft opgezegd. De
vervelende datum van 1-1-2009 nadert. Dan dienen we officieel een voorziening (lees poepslurper) te hebben getroffen voor de inzameling van afvalwater van onze schepen. Met de andere Spuihavenverenigingen is overleg gestart met als inzet de aanleg van een gemeenschappelijke poepslurper. Het gaat daarbij niet alleen om de pompinstallatie maar ook de plaats ervan, de benodigde investeringen (in vlotten, vingerpier, palen, aansluiting op het riool), budget, beheer en verantwoordelijkheid van de installatie, mogelijke subsidiebronnen en het beheerscontract
tussen de verenigingen dat door de gemeente Schiedam dient te worden goedgekeurd. Al met al niet zo simpel.
Van W.S.V. De Nieuwe Haven is overigens een brief ontvangen om als Schiedamse watersportverenigingen na te
denken om een milieustation te kopen.
Via Aad Bezemer zijn klachten binnen gekomen gehoord van zijn buren die wel eens last hebben van lawaai afkomstig uit het dok, met name bij windstil weer en vroeg in de morgen. Met die klachten moeten we rekening houden. Onze dokvergunning geeft aan dat voor 07.00 uur niet in dok gewerkt mag worden. Eén uur voor zonsondergang dient er gestopt te worden. Ook aan lawaai in decibels gemeten bij de gevels van de flats aan de Havendijk rept de vergunning. In clubblad zullen we hierover uitgebreider terugkomen. Met de gemeente Schiedam is gesproken over verbetering van de parkeerplaatsen in de Jachthavenlaan. Met de betrokken wethouder zal de kwestie
door de betrokken ambtenaren worden besproken. Ligt niet makkelijk dit jaar, omdat er geen budget voor is uitgetrokken. Het ziet er naar uit dat er per 1-7-2008 niet meer in het clubhuis gerookt mag worden, daar horeca en
alle sportkantines rookvrij dienen te zijn. Het is nu afwachten of minister Klink zijn poot stijf houdt op dit punt.
Hoezeer ook begrijpelijk en gewenst maar de statuten en huishoudelijk reglement laten niet toe dat gezinsleden
zonder boot lid van de vereniging kunnen worden. In het laatste clubblad is dit uitgebreid aan de orde gekomen.
Voorlopig parkeren we deze kwestie in afwachting van de mogelijke fusie, waarin het gezinslidmaatschap geregeld
zal worden
5. Verhoging bestuursmandaat voor uitgaven tot
€ 5000.

Aangaande follow-up van deze vergaderingen meldt de
voorzitter dat er nog geen lid zich heeft gemeld om het
gereedschap in de clubhuiskelder te gaan beheren. De
actie voor een scherper beheer van de verenigingsliquiditeiten is nog niet afgerond. Het lijkt een simpele zaak, maar de banken zijn niet erg meegaand. Het
slot op het ingangshek is nu inbraakvrij en er is een
nieuwe geluidinstallatie geplaatst. De vergadering stemt
in met de verslagen.

Er wordt van uit de vergadering opgewezen dat dit voorstel overbodig is daar het huishoudelijk reglement (artikel 7, grote uitgaven) er reeds in voorziet. Dit artikel
geeft echter mandaat voor maximaal 20% van de investeringsbegroting zoals opgenomen in het jaarbudget.
Daar die begroting in het algemeen betrekkelijk laag is,
kan het bestuur in feite geen omvangrijke verplichtingen
aangaan. De vergadering stemt in met verhoging van
het bestuursmandaat tot € 5000.

4. Werkzaamheden winterseizoen 2007-2008.

6. Nieuwe leden.

De werkzaamhedencommissaris stelt dat van de geplande acties er nog enkele voor het vaarseizoen start afgerond moeten worden. Het betreft het verven van het
dok, het aanbrengen van meer draagvermogen in het
vlot naast het dok en het vernieuwen van een aantal kitnaden in het clubhuis. Aanbrengen.

Als nieuw lid van de vereniging worden El Mimouni, Van
Dijk, Stavenuiter en Van der Kuil door de voorzitter
welkom geheten.

ww

3. Verslagen van de algemene vergaderingen d.d.
29-11-2007 en 12-4-2008.
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8. Mededelingen clubhuiscommissaris.

missie overgenomen voor een jaarlijkse berekening om
exact het kostenbeeld voor ogen te krijgen en dit met de
andere verenigingen af te stemmen.
10. Kasoverzicht 2007.

De vergadering stemt in met kasoverzicht 2007.
11. Rapportage onderzoekscommissie.

Cor Valk stelt dat de commissie in de afrondende fase
van het fusieonderzoek zit. Met behulp van deskundigen
is het cijfermatige deel van het onderzoek op een haar
na gevild. De commissie had evenwel het gevoel dat de
voor- en nadelen van een eventuele fusie niet evenwichtig naar boven zijn gekomen, hetgeen reden was
om in februari 2008 een enquête onder de leden van De
Nieuwe Waterweg te houden. Met name de argumentatie over de nadelen van de fusie was de ontbrekende schakel voor een verantwoord rapport.
Enkele leden vonden de enquêtebrief slecht opgesteld
met als strekking dat de brief naar een fusie toeschreef.
Op de enquête hebben inmiddels 20 leden gereageerd.
Na verwerking van de gegevens zal het onderzoeksrapport begin juli a.s. naar de besturen worden gestuurd. Deze zullen in september/oktober een informatieavond voor de leden organiseren met een besluitvormende vergadering in november 2008.

mi

Statutair aftredend zijn Liesbeth Polet en Piet Opschoor.
Liesbeth Polet stelt zich niet herkiesbaar. Als nieuwe clubhuiscommissaris stelt het bestuur voor om Bert van
Rossum te benoemen. Sinds medio vorig jaar is hij al
waarnemend clubhuiscommissaris. De vergadering benoemt Bert van Rossum tot clubhuiscommissaris. Piet Opschoor heeft zich eveneens niet herkiesbaar gesteld.
Geen van de leden van de vereniging heeft zich voor
deze bestuursfunctie kandidaat gesteld. De voorzitter
acht dit een teleurstellende situatie en concludeert dat
door de vacante bestuursfunctie de voorgenomen werkzaamheden voorlopig niet uitgevoerd kunnen worden.
Hij bedankt Piet Opschoor, die ruim 25 jaar in het bestuur heeft gezeten, voor zijn grote inzet en betrokkenheid. Aangezien Liesbeth Polet niet aanwezig is zal
hij op een later tijdstip afscheid van haar uit het bestuur
nemen.

c.n
l

7. Bestuursverkiezingen.

w.s

De nieuwe clubhuiscommissaris informeert de vergadering dat er thans een nieuwe clubhuiscommissie is gevormd. De commissie gaat voor het komende winterseizoen eerst brainstormen welke activiteiten op de
agenda zullen komen met tijdige berichtgeving in het
clubblad.

9. Verslag kascontrolecommissie over boekjaar
2007.

ww

De commissie spreekt zijn waardering uit voor de financiële verantwoording van de penningmeester, die door
de commissie in orde is bevonden. Enkele controlepunten zijn met hem besproken en zullen worden doorgevoerd. Een belangrijk punt betreft de kwestie dat
nota’s een duidelijke herkomst dienen te hebben incl. de
BTW-specificatie. De voorzitter onderstreept het belang
van een goede controle door de commissie en daarin
past niet het schimmige verdonkeremanen van BTW-verplichtingen. Hij stelt dan ook dat BTW voortaan betaald dient te worden. De kwestie om nog steeds te blijven reserveren voor het uitbaggeren van de Spuihaven,
wat de commissie een uitzichtloze zaak acht vanwege de
zeer hoge kosten
uitzichtloze zaak acht vanwege de zeer hoge kosten waartegen niet te reserveren valt, ligt moeilijk daar met de
andere verenigingen in het verleden duidelijke afspraken
zijn gemaakt. Niettemin wordt de suggestie van de com-

12. Rondvraag

Aad Kalkhoven vindt dat de afvalcontainer vaak overvol
is, maar dat er toch nog leden zijn die dan hun afval
maar naast de container plaatsen in plaats van mee naar
huis te nemen.
Hugo Böhm heeft gehoord van het zoekraken van 2 sleutels van het ingangshek. Hij vraagt zich af hoe zoiets
kan, daar de vereniging een waterdicht sleutelplan had
geïntroduceerd.
Bert van Rossum wijst op de regel dat het clubhuis in
de zomermaanden officieel gesloten is. Als er echter voldoende leden zijn die bereid zijn om de bar open te houden, dan hoort hij dat graag om met die leden daar afspraken over te maken.
13. Sluiting.
De voorzitter sluit om 23.00 uur de vergadering.
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w.s
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Indien onbestelbaar retour: Keizermantelweg 219, 3192 VZ Hoogvliet RT

Op weg naar onze volgende bestemming
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Het organisatie team had ook zon besteld. Soms waren we blij dat hij
ook weer onder ging " Het Vuile Gat" bij Zonsondergang.

