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Van de R E D A C T I E
Het laatste clubblad van dit jaar. Het is leuk werk om te
doen en toch is het altijd weer een kunst om de deadline
te halen. Hoe dat komt is me soms een raadsel. Maar de
copy die ik ontvang gaat direct in de map "Komende
Clubblad". Maar dan komen er artikelen binnen die heel
mooi opgemaakt zijn en voorzien van plaatjes en foto's.
Ook "Word" files in nieuwere versies enz. Al die aangeleverde copy moet omgebouwd worden tot copy die we als
artikel in het clubblad kunnen opnemen.
Nou, ik ga in ieder geval alle leden die copy aanleveren
nog eens een informatie sturen hoe ik graag copy ontvang.
Veel belangrijker is dat we weer kunnen uitkijken
naar een nieuwe zomer, een vaarseizoen met
nieuwe bestemmingen en als het even kan veel
vaarplezier.
Trouwens ook van de Redactie prettige Kerstdagen
en een goed begin van 2010 toegewenst.

Let op.......................
Op bladzijde 9 en 10 staat de havenindeling en de namen
van schippers en hun partners.
Deze bladzijde kun je uit het clubblad knippen en b.v. in
de boot bewaren.
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Van de Bestuurstafel

Opmerking Secretaris.
Het verslag van de ALV in dit blad is een concept verslag.
Er kunnen namelijk nog wijzigingen worden aangebracht.
Het definitieve verslag wordt met de stukken voor de
volgende ALV meegestuurd.
Groetjes,
Randi

Woordje van de Voorzitter
Algemene ledenvergadering ( november 2009)
Afgelopen vrijdag 27 november heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Naast de vaste vergaderpunten
werd er in deze vergadering aandacht besteedt aan ons meerjarenplan. Het voorstel tijdens de vergadering om eerst
de statuten door te nemen en de overige stukken op een later moment te bespreken werd aangenomen.
Verschillende leden hebben hun input gegeven en er is afgesproken dat het concept statuut nu eerst juridisch ter
advies wordt voorgelegd. Daarna wordt het statuut ter besluitvorming aan de leden worden voorgelegd medio april 2009.
In de kascommissie was er nog een vacature. In de vergadering heeft Wijnand Hoppe zich hiervoor aangemeld.
Labskous of lobskous.
Op zondag 16 november hebben we in ons clubhuis de 46ste verjaardag van het clubhuis gevierd. De labskous was
gezellig, goed bezocht en zoals verwacht natuurlijk weer lekker.
Een korte speurtocht op het internet leverde nog wat info op:
Een oud beroemd en berucht zeemansgerecht dat bestaat uit resten van gezouten vlees, zoute haring, aardappelen
en/of fijngestampt scheepsbeschuit en uien. Als het "zoutvlees" te droog was werd spek toegevoegd. Oorspronkelijk
dus een ratjetoe van restjes. "Lobskous" was de benaming voor alle overgebleven rommel aan boord. In de 20e eeuw
verving men het gezouten vlees door cornedbeef en serveerde men de labskous met spiegeleieren, rode bieten en
zoute augurk. (bron: www.vaartips.nl)
Mogelijke landen van herkomst:
Scandinavië, Engeland, Duitsland, Nederland. (bron: www.brusselnieuws.be)
Zoal gebruikte ingrediënten:
laurielbladen, kruidnagel. Peterselie, peperkorrels, bietjes augurken, zoute haring.
Overige zeemansgerechten:
Zweetsokkies, Schurfie, Irish Stew, American Hashe, Hete bliksem, rijsttafelbelazer, rotmok & Indonesische capucijnerschotel. (bron: www.kroonvaarders.com)

Groet,René

Vaarbelasting ( blauwfonds)
Enkele clubbladen geleden brachten wij u op de hoogte van het massale protest tegen de nieuw in te voeren blauwfondstax. Gelukkig blijkt de minister in dit geval wel een keer naar de argumenten van de slachtoffers te hebben geluisterd. Grootscheepse ( ! ) actie kan blijkbaar toch wel eens effect hebben
De Redactie
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Voor inleidende tekst zie onderaan blz 3
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van W.S.V. De Nieuwe Waterweg d.d. 27 november 2009.
Aanwezig: 31 leden.
Afwezig met kennisgeving: Joop Verboom, Cornel Eekman, Ruben Linden, Dennis v.d. Graaf, Aad Bezemer en Cor
Valk.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Van Aad Bezemer is een brief binnengekomen. De voorzitter leest hem voor. Kort samengevat gaat het over de
volgende punten:
* is er in een reglement iets geregeld bij het overlijden van een lid met een boot welke geen nabestaanden en
erfgenamen heeft?
* is het gebruik van het clubhuis door het zangkoor direct gerelateerd aan de watersport?
* waarom is er een werkster aangetrokken die voor € 520,= per jaar het clubhuis schoonmaakt terwijl gezegd wordt
dat de schoonmaakdiensten goed zijn verlopen?
*naar aanleiding van het rookverbod waar onder andere in staat dat het roken in de kelder en te werken met open
vuur verboden is, vraagt hij of in die lijn het bakken met twee open pitten ook verboden is?
* per 30 november 2010 zegt hij al zijn activiteiten op (uitgezonderd werkbeurten) en dient nu zijn sleutels in van
sleutelkasten, gereedschapkast en voorraadkast glaswerk.
* Hij merkt op dat dit schrijven ook met het dagelijks bestuur besproken had kunnen worden maar aangezien deze
nooit aanwezig zijn, was dat niet mogelijk.
De brief zal worden behandeld door het dagelijks bestuur.
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 17 april 2009
a. Bob v.d. Hulst mist een opgave van leden die zich hebben afgemeld.
b. Ger Dingemans zegt dat de discussie over de leeftijdsgrens van 18 jaar om lid te kunnen worden van de vereniging
niet is opgenomen in de notulen. De toemalige secretaris gaf toen aan dat er geen leeftijdsgrens is maar in de huidige
statuten is dit wel degelijk geregeld. Ger verzoekt voortaan alle vragen in de notulen op te nemen.
Het verslag wordt verder goedgekeurd.
4. Voorstellen van nieuwe leden
Cock den Uijl en David van Leeuwen stellen zich voor. De voorzitter heet de nieuwe leden welkom en overhandigt de
huidige statuten en reglementen. Tevens ontvangen zij het boek “50 jaar tussen wal en schip”. De afwezige nieuwe
leden (Ruben Linden, Dennis v.d. Graaf en Cornel Eekman) krijgen deze spullen toegestuurd.
5. Werkzaamheden winterseizoen 2009-2010
Fred Zuidema van de werkcommissie zegt dat na een moeilijke start een aantal zaken is gerealiseerd.
Toon Tiggelman wijst op het verrotte hout van de raamkozijnen aan de ‘slechtweerkant’ van het clubhuis. Dit heeft
prioriteit. Fred neemt dit mee.
Verder zegt Fred dat voor de verbouwing van de toiletten een offerte is aangevraagd. De kosten bedragen € 5884,=.
Een tweede offerte is aangevraagd. Het bestuur mag tot maximaal € 5000 besteden. Aan de leden wordt gevraagd
mandaat te geven voor het verbouwen van de toiletten tot een maximum van € 5884,=. Dit levert enige discussie op:
de vraag of er een douche kan komen wordt weer gesteld.
Dit is echter in een vorige vergadering afgewezen omdat hiervoor bij de meerderheid geen draagvlak was. Door
middel van stemmen ( een minderheid van 12 stemmen voor het verlenen van het mandaat) wordt besloten dit punt
door te schuiven naar de volgende vergadering en met een onderbouwd plan + begroting te komen.
Ger Dingemans vraagt of er een werkbeurtenrooster gemaakt kan worden. Tevens vindt hij een werkbeurt van alleen
zaken nakijken niet genoeg. T.a.v. het rooster zegt Fred dat deze nog niet is gemaakt omdat de werkcommissie pas
is begonnen. De mensen zijn van tevoren gebeld en verschenen; dit heeft tot nu toe goed gewerkt. De opmerkingen
worden meegenomen.
6. Prijsaanpassingen per 1-1-2010
Jan Oranje zegt dat er een fout staat bij het doktarief. De juiste prijzen zijn € 30,= in 2009 en € 30,= in 2010.
Aad Kalkhoven vindt de doktarieven voor buitenstaanders te laag. Wijnand Hoppe vindt het dagtarief van het dokken
te hoog. Jan Oranje zegt dat deze punten aan de orde zijn geweest in een eerdere vergadering. Uitgelegd is toen dat
het acceptabele bedragen zijn om reserveringen te dekken. De bedragen zijn toen goedgekeurd in die vergadering.
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Mark v.d.Graaf oppert om bij een volgende prijsaanpassing de doktarieven voor buitenstaanders te verhogen en die
voor leden te verlagen. Jan Oranje zegt dat dit dan bij de prijsaanpassingen per 2011 aan de orde zal komen. Het
gaat nu over 2010.
Aad Kalkhoven vindt de prijs voor een knipkaart (€ 12,25) onhandig. Ingrid de Jong stelt voor de prijs nu te verhogen
naar € 12,50 en volgend jaar geen prijsaanpassing te doen. Jan Oranje zegt dat dit mogelijk is. Jan Sliedrecht merkt
echter op dat de doktarieven nu ook niet aangepast kunnen worden; dit zou dan ook moeten gelden voor de
knipkaarten. Besloten wordt de prijs van de knipkaart op € 12,25 te houden.
De prijsaanpassingen worden goedgekeurd.
7. Begroting 2010
De begroting wordt goedgekeurd.
8. Benoeming kascontrolecommissie
De huidige kascontrolecommissie bestaat uit Ingrid de Jong, Theo Vos en Fred v.d. Linden. Theo Vos treedt af en
gezocht wordt naar een nieuw lid voor de komende 3 jaar. Wijnand Hoppe meldt zich hiervoor aan.
Toon Tiggelman zegt dat er soms spullen bij bedrijven worden gehaald waar geen BTW- bon voor wordt
uitgeschreven. Tot zijn grote verbazing heeft hij begrepen dat hierover nu ineens moeilijk wordt gedaan. De
voorzitter meldt dat het niet over BTW-bonnen gaat maar over aantoonbare bonnen. Hij zegt dat in een Algemene
Ledenvergadering van een aantal jaar geleden besloten is geen ongedekte bonnen meer de accepteren. Dit was een
aanbeveling van de kascontrolecommissie. Uit de praktijk blijkt echter dat het niet altijd mogelijk is aantoonbare
bonnen te krijgen. Het streven blijft alleen met aantoonbare bonnen te werken.
9. Mededelingen Spuihavenberaad
De voorzitter zegt dat het Spuihavenberaad een tijdje heeft stilgelegen. In oktober is een bijeenkomst geweest.
Gesproken is o.a. over het baggeren van de Spuihaven. De palen zijn verplaatst. Het verwijderen van de drempel zit in
de planning maar is nog niet gebeurd.
Verder heeft het Spuihavenberaad een brief geschreven naar de gemeente over de te verwachten parkeerproblemen
bij de herinrichting van de Maasboulevard.
Afgesproken is dat het Spuihavenberaad vier keer per jaar bijeenkomt. Het volgende overleg vindt plaats in december
2009.
10. Mededelingen clubhuiscommissie over activiteitenprogramma
Bert van Rossum zegt dat de activiteiten met eten goed bezocht zijn (labskousavond, visavond). Voor activiteiten
zonder eten is minder belangstelling (karaoke). De komende activiteiten worden gepubliceerd in het clubblad en de
website.
11. Meerjarenplan 2009-2013
De voorzitter zegt dat naar aanleiding van het meerjarenplan 2009-2013 een herziening van de statuten en
reglementen nodig was. Hiervoor zijn verschillende inloopavonden georganiseerd en hebben leden hun input kunnen
geven. De voorzitter bedankt deze leden voor hun bijdragen. De statuten moeten nog aan de notaris worden
voorgelegd. Pas dan kunnen de stukken aan de Algemene Ledenvergadering worden voorgelegd ter besluitvorming.
Bob v.d. Hulst stelt voor vanavond alleen de statuten door te nemen. Als deze worden voorgelegd aan de notaris en er
treden wijzigingen op dan heeft dit ook consequenties voor de reglementen. De leden gaan hiermee akkoord.
Peter Bottenberg adviseert de statuten ook voor te leggen aan Edo Winkelman (jurist) voordat het naar de notaris
gaat. Dit wordt meegenomen.
De voorzitter vraagt inhoudelijke en tekstuele opmerkingen over de reglementen alvast op te sturen naar het
secretariaat (r.karlsen@tiscali.nl of Strijensestraat 35, 3114 PT Schiedam).
Wijzigingen die nu worden aangebracht:
a. Blz.3, artikel 4.4 wordt gewijzigd in: “Leden met een ligplaats hebben 2 stemmen in de vergadering” 4.5 wordt
gewijzigd in: “Leden zonder ligplaats hebben 1 stem in de vergadering….”
b. Blz. 4 artikel 7.1c. Beëindiging lidmaatschap door schriftelijke opzegging wordt aangevuld met “alleen voor
aspirantleden”.
c. Blz. 4, artikel 5.5 aanvullen met: de duur van het aspirant-lidmaatschap wordt bepaald in het huishoudelijk
reglement.
d. Blz. 6 artikel 9.3: laten vervallen. Is dubbelop met artikel 9.1.
e
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e. Blz. 7 artikel 10.3: termijn van 3 x 4 jaar is te lang. Dit wordt teruggebracht naar 2 x 4 jaar. Tevens aanvullen dat
na een tussenstop van 4 jaar weer toetreding tot het bestuur mogelijk is.
f. Blz. 7 artikel 11.2 banksaldo moet zijn banksaldi.
Artikelen die ter advisering aan de notaris worden voorgelegd:
a. Blz. 3, artikel 4.3 Lidmaatschap van partners. Is dit artikel overbodig?
b. Blz. 4, artikel 5.2 Is het nodig een leeftijdsgrens van 18 jaar voor lidmaatschap op te
nemen?
c. Blz. 4, artikel 5.6 Lidmaatschap gezinsleden. Is dit artikel overbodig?
d. Blz. 7, artikel 10.4: opzegtermijn van 3 maanden bestuurslidmaatschap. Kun je iemand hiertoe verplichten?
e. Blz. 10, artikel 15.11 en 16.5: “alle leden” vervangen door bijvoorbeeld 2/3e als een onderwerp is aangekondigd
op de agenda en alle leden als over iets besloten moet worden wat niet aangekondigd is.?
f. In hoeverre is het mogleijk een lidmaatschap voor vreemden zonder boot niet toe te staan en voor gezinsleden
zonder boot wel.
Vragen/discussiepunten:
a. Wat is de meerwaarde van het donateurschap?
b. Op het inschrijfformulier staat een datum van evaluatie voor aspirant-leden na 1 jaar. Voorgesteld wordt die termijn
te verlengen naar 2 jaar. Aangegeven wordt dat het huishoudelijke reglement het bestuur de mogelijkheid biedt, de
termijn met een jaar te verlengen. Het bestuur kan ‘goed lidmaatschap’ beoordelen op basis van opkomst
verplichte werk-, bar- en schoonmaakbeurten.
c. Blz. 4, artikel 6.1 en 6.2: Schorsing van het lidmaatschap. Opgemerkt wordt dat de termijnen die genoemd worden
inhouden dat een schorsing 7 maanden kan duren (1 maand en maximaal 6 maanden voor de volgende
ledenvergadering). Dit kan opgelost worden door tussentijds een ledenvergadering bijeen te roepen.
d. Blz. 4 artikel 7.1d: royement. Voorgesteld wordt leden te royeren indien niet voldaan wordt aan de verplichte
werkbeurten. De voorzitter zegt dat dit gedekt is via het huishoudelijke reglement. Opgemerkt wordt gelijke
monniken, gelijke kappen toe te passen. De voorzitter zegt dat dit gebeurt maar dat uitzonderingen altijd mogelijk
zijn; dit wordt per situatie bekeken.
12. Rondvraag
a. Toon Tiggelman zegt dat het dok nieuwe kleden nodig heeft. Hij schat dat de kosten ongeveer € 1500,= zullen
bedragen. Tevens moet de opwindinstallatie van het dok aangepast worden.
Jan Oranje meldt dat hij naar aanleiding van de vorige Algemene Ledenvergadering, samen met Piet Opschoor
heeft gekeken naar een kunststofschuifsysteem . De kosten waren echter aanzienlijk (tussen € 30.000 en €
50.000,=). De verzoeken van Toon worden meegenomen door de werk- of dokcommissie.
b. Verder meldt Toon dat een andere watersportvereniging een boete heeft gekregen van
€ 30.000,= in verband met een milieudelict. Die vereniging probeert dit te verhalen op de veroorzaker maar dat zal
waarschijnlijk niet lukken. De voorzitter wordt dan aansprakelijk gesteld en zal waarschijnlijk een voorwaardelijke
gevangenisstraf krijgen. Toon neemt contact op met Cor Valk om hierover iets te publiceren in het clubblad.
c. Ger Dingemans zegt dat de vuilwatertank geïsoleerd moet worden. Hiervoor moet een offerte opgevraagd worden.
Wordt meegenomen door de werkcommissie.
d. Verder zegt hij dat de slang van de vuilwatertank, gezien de pijltjes, ondersteboven gemonteerd is. De
werkcommissie kijkt dit na.
e. Mark v.d. Graaf vraagt wie Martin v.d. Bosch als dokcommissaris vervangt tijdens vakanties. Martin v.d. Bosch
meldt dat dit Piet v.d. Horst is. Tevens heeft hij Piet Opschoor gevraagd maar dit is nog niet officieel.
Verder vraagt Mark hoe de regels zijn met betrekking tot inschrijving om te dokken voor buitenstaanders. Het blijkt
dat de maand oktober 2010 al is volgeboekt met ook niet leden. Dit zou niet moeten kunnen. De voorzitter zegt dat
dit in het nieuwe havenreglement daarom is aangepast. Niet leden kunnen dan niet langer dan 2 maanden van te
voren inschrijven. Leden kunnen dit 6 maanden van tevoren doen. De Algemene Ledenvergadering besluit om
vooruitlopend op de vaststelling van het havenreglement, deze regel per heden in te laten gaan. Inschrijvingen die
al staan, blijven gehandhaafd.
f. Willem vraagt waarom de poepslurper nog niet is aangesloten. De voorzitter zegt dat dit ook in het de
Spuihavenberaad is besproken. De gemeente heeft een lijstje opgesteld waaraan de watersportverenigingen
moesten voldoen. Dit is inmiddels gebeurd en het is nu aan de gemeente om actie te ondernemen.
g. David van Leeuwen wil als nieuw lid graag een drankje aanbieden aan de aanwezigen. De aanwezigen vinden dit
een leuk idee.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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De Verbouwing
Deze zomer is de beslissing gevallen…we gaan deze winter de boot verbouwen, na 42 jaar gaat ons erfstuk
helemaal kaal!

Waarom?
Ons erfstuk is in 1968 van de helling van de werf Ouwens gekomen, gedoopt door mijzelf, destijds 11 jaar.
Toen de “Marjo” in 1969 ging varen was mijn opa, Jo Bochove de trotse kapitein. Het was nog wel stevig
wennen hoor, varen met een motorboot, eigenlijk viel dat nog zwaar tegen. Maar met veel geduld en
ongevraagde aanwijzingen van mijn oma “niet te dicht op de kant Jo!” kwam dat ook allemaal wel weer
goed.
Toen mijn ouders de boot overnamen werd er al het een en ander aan verbouwd, er werd een draai aan de
keuken gegeven , een kastje verplaatst, een koelkast erbij, het toiletje verplaatst…
Een nieuw lichtpuntje werd al wat moeilijker, want waar lopen nou precies die draden …. Goeie vraag… dan
maar een kroonsteentje, dan tappen we af van dat punt en dan….
In 1987 erfden wij de Marjo en we besloten om er zoveel mogelijk onze boot van te maken. Er kwam na
een jaar varen een andere achterkajuit op, de kuip
werd aangepast en de elektriciteit……ach een
kroonsteentje kan ook!
Maakt allemaal niet uit, we hebben al 22 jaar heel
veel plezier met de boot….maar hij begint toch een
beetje te slijten. De kussens moeten vernieuwd, de
koelbox is overleden, het gasstel is overjarig en het
elektriek is al 30 jaar aan vervanging toe!
Ik kreeg ineens een geweldig idee, we gaan voor
een hele nieuwe kajuit, een nieuwe keuken, nieuwe
kussens, nieuwe koelkast, nieuwe elektriek….
Wijnand vond het niet zo slecht , dat idee, dan weet
je eindelijk zelf hoe alle draadjes lopen …nieuwbouw/renovatie in plaats van aanbouwen ..
We hebben met de brandersfeesten nog maar eens foto’s genomen zodat we in elk geval nog
bewijsmateriaal hebben van een gezellige kajuit,
waar we van die heerlijke “hanghoeken”hadden.
Vandaag zijn we begonnen met leeghalen en
slopen….ik heb stiekem nu al een beetje
spijt……hij was toch niet zo slecht….in dat hoekie
kon je zo heerlijk lezen…m’n eigenste
leeslampje erboven…CD-tje aan, chateautje erbij.
Waar zijn we aan begonnen???
Wordt vervolgd.
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Labskous
Hierbij een bedankje aan hen die er weer een overheerlijke jaarlijkse
labskous van hebben gemaakt.
Een genieter ….......................................Bedankt
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Lady,s day 2010
Lieve watersportsters en vrouwelijke aanverwanten
Hou maandag 18 januari vrij, want dan gaan we een dagje naar Amsterdam.
Heb je zin om mee te gaan?
Hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Vergeet dan niet je naam op de lijst te zetten die achter de bar ligt, of even te
bellen met Trudy 010 4733985 dit ivm het reserveren van lunch en diner.
Het programma luidt: 8.40 uur verzamelen station Schiedam-Centrum
(zorg zelf voor een retour Amsterdam-Centraal)
8.53 uur vertrek van spoor 5
10.03 uur aankomst Amsterdam-Centraal
We lopen naar de Westermarkt waar je gezellig de
Jordaanmarkt af kan struinen en een kopje koffie kan
nuttigen.
12.30 uur verzamelen we op een centraal punt om al
wandelend door de Jordaan, neer te strijken bij eetcafé
“de Jordaan” voor de lunch.
Na de lunch lopen we terug naar rederij Kooy alwaar
we aanmonsteren voor een gezellige rondvaart door de
Amsterdamse grachten.
Na de rondvaart is er nog wat tijd om te winkelen,
wandelen of blowen mag ook want er zijn zat
coffeeshops.
17.25 uur niet later verzamelen voor het station.
17.41 uur vertrek van spoor 13a
18.45 uur aankomst station Schiedam
We lopen gezamenlijk door het mooie Schiedam naar
eetcafé “t Sterretje”alwaar een tafel is gereserveerd
voor het diner.
Tip voor de snelle beslissers momenteel zijn de treinkaartjes bij Blokker in de
aanbieding 2 personen voor € 27,50 ( normaal een retour Amsterdam
1persoon € 24,50 )
Sluitings datum: 10 januari 2010 ivm reserveren.

Groetjes Trudy
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Wijsheden.
Accepteer de dingen
die je niet kunt veranderen.
Verander de dingen waarop je invloed
kunt uitoefenen.
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De DCRM geeft antwoord.
Al meer dan een jaar geleden heb ik ( Cor Valk ) gereageerd op laden en lossen bij de NWS.
Wanneer ik naar de jachthaven kwam en/of ik voer langs die maatschappij dan ergerde ik me aan het feit dat er zoveel
onnodige stof werd verspreid. Wanneer ik geen druppel olie mag morsen/ mijn boot niet anders mag wassen als met
een milieu vriendelijk afwasmiddel en ik mag ook niet meer lozen op het oppervlakte water, dan denk ik dat een mij
als NMS eens stevig aan de tand moet worden gevoeld.
Het antwoord was dit.......................................................
Geachte heer/ mevrouw,
In aansluiting op eerdere communicatie, bericht ik u dat 24 november een bezoek is gebracht aan Nieuwe Waterweg
Silo B.V. in het kader van een periodieke controle van de milieuvergunning. Helaas waren tijdens ons bezoek op de
locatie in Schiedam geen activiteiten gaande, zodat de door u gesignaleerde punten niet konden worden nagegaan.
Mede in relatie tot de geadresseerde klacht zijn met de directeur van NWS de maatregelen besproken, die het bedrijf
treft ter voorkoming van stof-emissie en -overlast. - Hij gaf onder meer aan, dat het personeel periodiek wordt gewezen op juiste opvolging van de vergunning-voorschriften bij het lossen van goederen, waaronder het in acht nemen
van de juiste los afstanden. Tijdens dergelijke werkzaamheden zien ook andere overheidsinstanties, zoals de Zee-havenpolitie en Rijkswaterstaat, toe op een juiste werkwijze en het tegengaan van mors-verliezen. Dit wordt ook zo ervaren door het bedrijf.
- Voor stuif-gevoelige producten werkt NWS niet langer nabij de locatie aan de Nieuwe Waterwegstraat in Schiedam,
maar wordt uitgeweken naar andere locaties verder van de woonbebouwing. Mede hierdoor zijn de losactiviteiten aan
de locatie in Schiedam in de achterliggende periode sterk afgenomen en daarmee ook het transport naar de opslag in
de silo's. De accent van de activiteiten is verschoven naar boord-boord overslag in de Rotterdamse haven.
- Voor zover onderzocht opereert het bedrijf in overeenstemming met de vergunning.
- Intern is afgesproken dat bij een eventuele klacht de toezichthouder of meldkamer ter plaatse gaat om de oorzaak
te identificeren en te onderzoeken of het bedrijf in overtreding is, waarbij indien nodig aanvullende maatregelen
worden afgedwongen.
In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Mark Taal

Lozingsverbod passagiersvaart eerder
Sinds 1 januari is voor pleziervaart het lozingenverbod voor toiletwater van kracht. Omdat het verbod nog niet voor
andere vormen van scheepvaart geldt, wordt dit door vele toervaarders als oneerlijk beschouwd. In deze scheefgroei
komt nu verandering.
Door de autoriteiten werd al meteen bij de invoering voor de pleziervaart de verwachting uitgesproken dat dit verbod in
de toekomst ook zou worden doorgetrokken naar de andere vormen van scheepvaart.
De eerste stap in deze richting is nu gezet want per 1 januari 2010, of zelfs nog iets eerder, gaat ook het lozingenverbod
voor passagiersschepen met meer dan 50 personen in.
Datum: 28-10-2009 - Bron: Watersportverbond
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Bardienst-schema 2009//2010
Hieronder het bardienst rooster voor 2009/2010
Ben je verhinderd op de ingedeelde data dan ruil je met een ander.
Alle namen en telefoon no. van de leden staan op de lijst in het clubhuis
Je kan ook mij even bellen 010-4712555 of mailen bertvanrossem2@hetnet.nl
Laat even weten dat je met iemand geruild hebt
Iedereen alvast bedank voor de medewerking
Dag
Datum
Naam
Dag
Zaterdag

19-dec
26-dec
2-jan
9-jan
16-jan
23-jan
30-jan
6-feb
13-feb
20-feb
27-feb
6-mrt
13-mrt
20-mrt
27-mrt
3-apr
10-apr
17-apr
24-apr
De clubhuis commissie

Wijsheden
Ik leef zoals ik ben,
dat is genoeg.
Als geen ander in de
wereld mij opmerkt is
het goed.
Als ieder ander mij opmerkt
is het goed.

P.Bottenberg
gesloten
D.v. Dijk
B.v. Rossem
J. Maas
I.de Jong
P.Sonneveld
A.Eekman
J.Jansen
R.v.d. Kuil
H.Bohn
F.Schukken
C. Valk
A.v. Bommel
P.Bottenberg
W.Giliamse
M.v.d. Graaf
W.Daalmeijer
M.v.d. Bosch

Datum

Zondag

20-dec
27-dec
3-jan
10-jan
17-jan
24-jan
31-jan
7-feb
14-feb
21-feb
28-feb
7-mrt
14-mrt
21-mrt
27-jan
4-apr
11-apr
18-apr
25-apr
* betekend gewijzigd

Naam
H.Prein
T.Vos
NieuwjaarReceptie
W.Hoppe
R.Lewe
A.Kalhoven
W.v.Erk
J.de Kaper
R.Karlsen
J.v.d. Kraan
T.Tiggelman
R.v.d. Linden
R.Westerhof
M.v.d. Bosch
D.v.Dijk
W.v. Erk
W.Hoppe
W.Kersen
R.Lewe

Wijsheden..
Waar
n j e.

je

ook heen

gaat

Wie is Wie.????????????????
Zend je antwoord naar de redactie van het clubblad.
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, daar

be

OUTBOX

Westerhaven

november 2009

Ik ben nu 60 jaar lid van de vereniging, dus jullie begrijpen wel dat we vele veranderingen in onze
watersport vereniging hebben meegemaakt.

De KON-TIKIE op vakantie 1957 in de Bernisse
Zo lag ik met mijn eerste zelf gemaakt houten
zeilbootje nog aan de met stookolie besmeurde vieze
aanlegpalen.
Tegen de wal aan de overkant van de huidige
Spuihaven was geen elektra, er was geen drinkwater.
Een paar jaar later kwamen er drijvende steigers, we
hebben daar 12 jaar gelegen.
Het was in die tij dat we onze Biesbosch kruiser
bouwden .
Rond de '60 jaren zijn we verhuist met de hele
vereniging naar de huidige plaats, daar hebben wij tot
1979 gelegen
Nu liggen we met de Noordgeul in de Westerhaven
naast onze woonark.
De Wantij onze Biesbosch-kruiser 1963-1980

De Noordgeul ons motorjacht naast
de Ark in de Westerhaven 2009
Ontwerper Piet Ouwens bowjaar 1981

Gerrit en Leentje van de Wilt
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Schoonmaak rooster 2010
Op dinsdagavond
5 jan
Henny Gundlach

Fam T.Tiggelman
Fam C.Valk
Fam Mv.d.Bosch (gewijzigd)

19 jan

Wilco v.Erk

Fam E.Lans
Fam J Verboon
Fam C Winkelman

2 feb

Bert v.Rossum

Fam v.Dijk
Fam Dingemans
Fam Maas

16 feb

Wim Daalmeijer

Fam E.Winkelman
Fam I d.Jong
Fam M d.Graaf
Fam W.Giliamse

2 mrt

Henny Gundlach

Fam A Bezemer
Fam Kaper
Fam v.d. Kuil
Fam Kersen

16 mrt

Wilco v.e.Erk

Fam Schipper
Fam el Minoumi
Fam Zuidema

30 mrt

Bert v.Rossum

Fam v.Bommel
Fam Stavenuiter
Fam Bottenberg

13 april

Allen ( grote schoonmaak) OPVRIJDAG AVOND

Ook hier is het de bedoeling, dat als de datum u niet schikt ruil dan met een
ander en laat het even weten

De Clubhuis commissie
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Kerst Klaverjassen
Op vrijdag 18 december organiseren wij
Koppel klaverjassen in ons clubhuis
Aanvang 20.00 uur
De intekenlijst ligt achter de bar
of aanmelden via e-mail aan
bertvanrossum2@hetnet.nl
Er zijn ook nog wat leuke prijzen te verdienen

Jaarverslag clubhuiscommissie November 2008/2009
Door de clubhuiscommissie zijn de volgende activiteiten georganiseerd met wisselend succes.
De labskous en de visavond in 2008 waren goed bezet meer dan 50 deelnemers.
De Amerikaanse avond kon helaas geen doorgang vinden door te weinig deelnemers.
De karaoke avond is wel doorgegaan en was bere gezellig ondanks het geringe aantal deelnemers.
Het Sinterklaasfeest moest door trieste omstandigheden worden afgelast.
De nieuwjaarsreceptie was een succes ondanks de plastic bordjes.
Ook de BBQ als afsluiting van het vaarseizoen mag zeer geslaagd genoemd worden.
Helaas zijn 2 mensen van de clubhuiscommissie gestopt met hun activiteiten voor de commissie.
Randi Karlsen heeft in het bestuur de plaats van Peter Bottenberg over genomen
als secretaris. En Jenny van Rossum is gestopt.
De commissie heeft besloten om met de overgebleven groep verder te gaan.
De Labskous en Visavond 2009 waren gezellig en goed bezet
Voor het verdere winterseizoen staan nog een aantal activiteiten gepland.
Eerst gaan we Kerstklaverjassen en dan volgt de nieuwjaarsreceptie op 3 januari.
Over de activiteiten van februari en maart wordt u tijdig geïnformeerd.
Het schoonhouden van ons clubgebouw middels de schoonmaakbeurten met ondersteuning van een commissielid werkt
naar behoren.
De bardiensten zijn redelijk verlopen hoewel er regelmatig wijzigingen moesten worden doorgevoerd
Het van tevoren even bellen of mailen werd door de meesten gewaardeerd.
Voor dit seizoen verwachten wij een beter resultaat omdat iedereen van tevoren is gevraagd hoeveel bardiensten men
wil doen op zowel zaterdag als zondag. Daarnaast heeft iedereen ruim van te voren kennis kunnen nemen van het bar
en schoonmaak rooster
De clubhuiscommissie.

Gezellige Avonden 2010
Hallo beste watersporters
Via dit bericht willen wij jullie alvast bekend maken met een aantal gezellige activiteiten die wij willen gaan organiseren
Dus noteer deze data alvast in uw agenda te weten
Zondag
3 Januari
Zaterdagavond 27 Februari
Zaterdagavond ?? Maart
Zaterdagavond 18 April

Nieuwjaars receptie met koud buffet aanvang 15.30 uur
Kapiteins Diner met Hollandse muziek (10 euro p/p)
Gelegenheid voor leden die zelf wat willen organiseren
Opening nieuwe vaarseizoen met verassing

Zijn er nog leden die ook een thema avond willen organiseren dan zijn ze van harte welkom en zullen wij van de
clubhuis commissie hen met raad en daad bij staan
Voor alle avonden zullen intekenlijsten gemaakt worden zodat wij als organisatie een beetje
weten met hoeveel mensen we te doen hebben
Uiteraard zullen wij u tijdig informeren over datums en aanvang tijden in Februari en Maart
Aan melden kan via de inteken lijst achter de bar of via e-mail bertvanrossum2@hetnet.nl
De clubhuis commissie
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Indien onbestelbaar retour: Keizermantelweg 219, 3192 VZ Hoogvliet RT
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