Wat is het leuk om dicht bij die enorme grote en oude zeilschepen te
varen .

Clubblad van
de watersport vereniging
“de Nieuwe Waterweg”

Tijdens de HAVENDAGEN in september was het weer een een feest.
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Techno Comfort Cromstrijen…
dè specialist voor uw schip
De kernactiviteiten van
Techno Comfort
Cromstrijen zijn:
• Scheepsverwarmingen van Eberspächer,
Webasto en Truma
• Dieselgestookte cv-ketels van Kabola
• Scheepsairconditioning
• Mobiele koeling, koelkasten, koelsets
(Coolmatic)
• Energiesystemen, acculaders, omvormers
(Victron)
• STaT-X automatische brandblussystemen
• Reparatie, service en levering voor
particulieren en bedrijven (ook op locatie)

TCC
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Techno Comfort Cromstrijen B.V.
Marconistraat 2
3281 NB NUMANSDORP
T:
0186-65 36 66
F:
0186-65 11 93
I :
www.technocomfort.nl
E:
info@technocomfort.nl

Colofon

Bestuurs-samenstelling

Officieel orgaan vanWSV “de Nieuwe Waterweg”
Jachthavenlaan 10
3114 HA SCHIEDAM

Voorzitter:

Opgericht 30 oktober 1947
Kamer van Koophandel no. 40385154
Website van WSV de Nieuwe Waterweg
http://www.wsvdenieuwewaterweg.mysites.nl/
Giro: 555252
Tel: 010-4263905
Redactie.
Cor Valk
Arnoldipad 55
3123 NB SCHIEDAM
Tel. 010-4700750
redactie.denieuwewaterweg@gmail.com
Ann Valk correctrice
© Copyright
Alles uit deze uitgave mag zonder toestemming
op enigerlei wijze worden overgenomen echter
met uitzondering van reklame en advertenties

Rene Westerhoff
Singel 139b
3112 GM Schiedam
010-4271763
06-50663494
e-mail
rene@internecto.net
Penningmeester :
Hugo Böhm
Merijntje Gijzenburg 11
2907 HG Capelle a/d/ IJssel
010-4582690
hugobohm@live.nl
email
Secretaris

Vacant Het secretariaat wordt
waargenomen door de
Voorzitter en de Penningmeester
secretariaat@wsv.denieuwewaterweg.nl

email
.
Havenmeester:
Piet Opschoor
Merwedestraat 9
3114 SW Schiedam
010-473398
email
salon.trudy@caiway.nl
Haven Comm.lid :

Drukken en verzorging van de verzending
SMIC van de Jonge Helden
te Arnhem ( e-mailadres support@smic.nl)

Van de Redactie
Beste Lezers.
Deze keer is het clubblad weer een beetje aangepast.
Af en toe moet dat ook gebeuren om jullie als lezers te
blijven boeien.
Hoewel het clubblad natuurlijk een communicatiemiddel
is om informatie van de club over te brengen aan de leden,
is het lezen van een interessant stukje natuurlijk ook leuk.
Vandaar dat ik met Toon Tiggelman heb afgesproken dat
hij een colum gaat schrijven.
Ook hebben we met het bestuur besproken dat we vanuit
de bestuursleden weer wat meer informatie opnemen wat
er zoal in de vereniging gebeurt.
Als redactie denken we eraan om ook weer te starten met
nieuwe leden die zich via het clubblad voorstellen.
Het doorgeven van de pen nadat er een stukje is opgenomen in het clubblad is ook altijd een leuk onderwerp. Ik
ga vragen of onze buitenlandse leden Andre v.d. Tooren
dit als eerste weer eens willen proberen en tevens het
pennetje wil doorgeven aan één van de andere leden.
Ik sta ook als redactie open voor het opnemen van aanbiedingen.
Wil je watersportartikelen verkopen of andere zaken, stuur
het naar de redactie,en alle leden van de club kunnen een
bod doen.

Mark van de Graaf

Dok Commissaris:
Mart v.d. Bosch
Havendijk 275
3114 ED Schiedam
010-4260594
Dokcomm.leden
Jan van de Kraan
Piet van de Horst
Werkzaamheden &
Cluhuiscommisaris:
Ger Dingemans
J. Naberpad 21
3123 SK Schiedam
010-4703600
06-19754843
email
wsvnw.werk@gmail.com

Vervolg
Nog leuker vindt de redactie het om een opsomming te
maken van leuke site's op internet.
Adressen van bedrijven ( buiten de adverteerders) zou
veel informatie geven over het goedkoop aanschaffen van
allerlei watersportzaken.
Ik merk wel of jullie je informatie insturen.
Gr De redactie Cor Valk
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AAN ALLE LEDEN EN HUN PARTNERS.
De afgelopen tijd zijn we als bestuur met de neus op het feit gedrukt dat we geen compleet bestuur hebben.
Bij de tijdelijke absentie van onze voorzitter kwam het gemis van een secretaris dubbel hard aan.
Er is nog maar één dagelijks bestuurder beschikbaar en die moet niet alleen penningmeester maar ook
voorzitter en secretaris zijn.
Dat is een situatie die ongewenst is, en ik vind dat het onze vereniging onwaardig is.
We zullen dan ook met elkaar om ons heen moeten kijken naar een secretaris, maar ook bij onszelf te raden
moeten gaan.
Ook die leden die al eerder actief waren kunnen misschien hun ervaring gebruiken als secretaris, al is het maar
voor één periode.
Met nadruk vraag ik ook de vrouwen van onze leden.
Komop zeg, er moet toch iemand zijn die zich beschikbaar wil stellen als secretaris.
Uw,........ Waarnemend voorzitter, waarnemend secretaris en penningmeester.
Hugo Böhm

Vooraankondiging

Verder wil ik jullie alvast attent maken op de Najaarsvergadering.
Deze wordt gehouden op vrijdag 25 november aanvang 20.00 uur in het drijvende Clubhuis.
===================================================================

Schoonmaak 2011
De Schoonmaak is in het komende seizoen op Zaterdagmorgen na de koffie .
Zaterdag 15 Oktober

Zaterdag 29 Oktober

Fam Kalkhoven
Fam Dingemans
Fam v.d.Kraan

Fam Mostert
Fam Bosch
Fam v Lewe

Zaterdag 12 November

Zaterdag 26 November

Fam Hoppe
Fam Lans
W Gilijamse Ouwens
B Otten

B V Rossem
Fam Sliedrecht
H de Kok
Fam Daalmeijer

Zaterdag 10 December
Fam R vd Linden
Fam A vd Linden
Fam J Verboom
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Bedankje
Beste Watersporters
Tijdens mijn verblijf van 3 1/2 maand in revalidatie, heb
ik van Folkert en Rimmie, Toon en Wil op-peppers ontvangen in de vorm van kaarten.
Ook wil ik Trudy en Piet bedanken voor de heerlijke avond
op de boot.
Groetjes Henny de Kok

Ziek zijn en Beter worden.
Naar aanleiding van het bedankje van Henny de Kok ervaar
je dat het heel opbeurend werkt wanneer je tijdens een
ziekbed of na een operatie, wat steun krijgt van je omgeving.
Natuurlijk zorgt Wil Gilijamse veelal voor een bloemetje
en / of een fruitschaal.
Maar niet iedereen wil in de schijnwerpers staan wanneer
hem of haar iets is overkomen.
Dus blijkt dat we als mede verenigingsleden lang niet altijd
weten wat er met sommige van ons aan de hand is. Op
dit moment is b.v. Jack van der Holst ( onze oude havenmeester) behoorlijk in de lappenmand.
Natuurlijk krijgt hij van zijn zeer naaste familie en vrienden
bezoek.
Maar zou het niet een oppepper geven wanneer hij een
bombardement kaarten zou krijgen.
Denk ook even aan Corrie ( Jacks partner) die deze weken
van hot naar her moet lopen om haar man wat te ondersteunen.
Het huisadres van Jack is .............Groenezoom 115
3075GB Rotterdam
Corrie van de Holst is bereikbaar onder tel. nummer
....................010-480711
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….Column.......
In ieder clubblad t’Toplicht geeft Toon Tiggelman zijn
visie over de Watersport in het algemeen en over
actuele zaken.
Toon, Erelid van de Vereniging De Nieuwe Waterweg
doet dit als ZHZP`er
Zelfstandig Hulpredacteur Zonder Personeel

Gasalarm
We hebben het er al meer over gehad in dit clubblad. Het
hele vuilwatertankplan is een farce. Niet alleen vind je nooit
een afzuiginstallatie als je zo’n ding nodig hebt, maar het
bevestigen van zo’n stugge afzuigslurf is nog een hele toer,
waar je meestal niet zonder beschadiging of krassen op je
dek onder vandaan komt.
Bovendien gebruiken steeds meer jachthavens de ruimte bij
zo’n afzuiger voor andere doeleinden of als vaste
verhuurligplaats er komt toch nooit iemand maar ook het
toestaan van een 3-weg kraan maakt het lozen, daar waar
het niet mag, wel erg makkelijk.
Veel schippers die ik deze zomer onderweg in Nederland
sprak, ook van de grote “Supers”, gebruiken zelfs hun tank
niet eens meer, maar laten de kraan gewoon op “open
water” staan.
Maar eigenlijk is dat niet eens zo erg vergeleken bij wat
sommige milieuvriendelijke schippers doen. Namelijk het
gebruiken van en het sparen voor een volle tank en het dan
na enkele weken fermenteren in één klap lozen, liefst in een
jachthaven.
Wat je dan overkomt, wil je niet weten….
Zo moet de lucht ongeveer geroken hebben tijdens de
wederzijdse gasaanvallen in de eerste wereldoorlog bij
Verdun. Dan kun je mijns inziens dat drolletje maar beter
gedoseerd in de plomp kieperen.
Op een tocht over de Nederrijn zag ik deze zomer in
Wageningen wel een héél milieubewuste schipper. Hij had
z’n hulpapparaat voor de stoelgang gewoon op het
achterplateau gemonteerd. “Schijt aan alles” zal hij gedacht
hebben. Het ding was nog elektrisch aangesloten ook…!
Je moet wel wat ruime badjassen aan boord hebben
natuurlijk. En een paraplu…..

“Heeft U een vuilwatertank, meneer….”?
“Ja hoor. Een heeeele grote….”
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Stelling:
Ik drink om te vergeten. Maar zorgen kunnen goed zwemmen heb ik gemerkt.
Antonius

Adembenemende natuurfoto's
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Jachtjeslift over de N 57 in de maak.
In het AD ontdekte Jan van der Kraan het volgende artikel.
Een jachtjeslift op de Brouwersdam moet de Grevelingen bereikbaar maken voor boten van de Noordzee en
andersom. Het plan voor de zogeheten overtoom over de autoweg N57 is gistermiddag gelanceerd. De jachtjes
lift maakt deel uit van een reeks plannen om de Grevelingen, het water tussen de toeristische eilanden
Schouwen- Duivenland en Goeree-Overflakkee, interessanter te maken. De Jachtjeslift is goedkoper dan een
sluis in de Brouwersdam, hebben de plannenmakers berekend. De lift is ook spectaculairder. Zij verwachten
dan ook dat de overtoom ( kosten 8 mlj) een toeristische attractie wordt voor de vakantievierders in de
omliggende badplaatsen Ouddorp en Renesse. Ook Schouwen-Duivenland en Goedereede, op wier grond de lift
komt, zijn enthousiast.
Onderstaande schets is een Engels ontwerp wat de redactie op internet zag.
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Ligweides in de verkoop
Voor de Grevelingen is er een toekomstig beleid opgenomen
met veel nieuwe en spannende attracties.
Voor het Brielse Meer heeft de beheerder GZH een andere
kijk op de toekomst. Natuurlijk zal het nodig zijn om te
bezuinigen. Maar bezuinigen kan ook door creatief te zijn en
prioriteiten te stellen en met dezelfde middelen bijna het
nodige weer uit te voeren. Zo werkt de GZH niet...............

Maar wij, de pioniers van de afgedamde Brielse Maas,
hebben geen enkele inbreng in de plannen. We zijn als
Vereniging en Gemeente niet in beeld om ergens onze
stem te laten horen. Dus klagen bij het GZH kan nog,
maar verder moeten we alles maar gelaten over ons
heen laten komen.

De Stichting vrienden van het Brielse Meer doet
Entree betalen voor een bezoekje aan het Brielse Meer, Oude wel wat voor ons allen. ( zie site)
Maas en de Rottemeren: het zou straks zomaar kunnen nu
het provinciebestuur zijn handen aftrekt van de
wandelgebieden, ligweides en zwemplassen.

Exploitanten azen er al op.
In een mail aan de beheerder GZH heb ik ( redactie)
mijn ongenoegen bekend gemaakt over de
onprofessionele werkwijze die bij het maaien
tentoongespreid werd. Het antwoord was............

De provincie Zuid Holland wil het beheer voortaan
helemaal overlaten aan bedrijven. Ze denkt zelfs aan
exploitatie van gebieden door commerciële partijen,
zolang die, de toegankelijkheid niet onredelijk
beperken.
Bij de voorbereiding van de maaiwerkzaamheden is
ervan uitgegaan dat de extensief te beheren
grasvegetaties tweemaal gemaaid zouden worden met
afvoer van het maaisel. In een normaal regime zou de
eerste maaibeurt plaatsvinden rond half juni (dus voor
de aanvang van het hoogseizoen) en de tweede
maaibeurt in september/oktober (na het hoogseizoen).
Door de extreme droogte in het voorjaar was er echter
sprake van een geringe groei van het gras. Deze
situatie heeft mede geleid tot het besluit om de
uitvoering van de maaiwerkzaamheden uit te stellen.
De eerste maaibeurt is uiteindelijk eind juli/begin
augustus uitgevoerd. Doordat het weer was
omgeslagen en er veel regen was gevallen had het
gras inmiddels een behoorlijke lengte bereikt en
konden de werkzaamheden niet overal uitgevoerd
worden zonder overlast en/of schade te veroorzaken.
Ik ga ervan uit dat de maaiwerkzaamheden in het
vervolg eerder in het seizoen met minder schade en
overlast tot gevolg uitgevoerd kunnen worden.
Frans van der Meer

g●z-h

regiohoofd Kust

Recreatie ondernemers hebben wel oren naar het
exploiteren van de recreatie terreinen. Zo laat de
directeur Cees Slager van de Molencaten Groep weten.
Molencaten Groep is eigenaar van 4 campings in de
regio, zoals het Kruininger Gors. Het gebied ergert
Cees Slager al langer, een “Doodlopende sloot
zonder dynamiek”.

Hij geeft aan wanneer ondernemers dit gebied
uitbaten, een bezoek weer een 'belevenis' wordt.
Volgens hem moeten de ligweides en zwemplassen
anno nu kunnen concurreren met een goedkope vlucht
naar Barcelona. Ook Abseilen noemt hij als attractie
voor toekomstige recreanten
De afgevaardigden van de Provincie en de beheerder
worden dus platgepraat met allerlei BLA Bla verhalen.

Grensoverstijgend zijn voor
Laten we maar afwachten.
vrijetijdsbeleving in het groen!
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Verslag van de (ALV) algemene ledenvergadering van W.S.V. De Nieuwe Waterweg
d.d. 22-04-2011.
1. Opening:
De vergadering wordt geopend om 20.00 uur. De volgende leden hebben zich afgemeld: W. Daalmeijer, Hans de
Kaper, F vd Linden, R vd Linden, M. de Vries, P. Bottenberg, J. v.d. Kraan, T. Tiggelman en J. Ober.
Vastgesteld wordt dat er 27 volwaardige leden zich hebben ingeschreven om aan deze vergadering deel te nemen.
3 leden hebben hun stemrecht gemandateerd.
2. Mededelingen en ingekomen stukken:
Er zijn geen bijzondere mededelingen.
3. Verslag en actielijst ALV d.d. 26-11-2010:
Het verslag en actielijst zijn samen met de agenda aan alle leden toegezonden, het verslag wordt goedgekeurd, de
actielijst wordt gemuteerd en door de voorzitter ondertekend.
4. Verslag (BLV) Bijzondere ledenvergadering 08-04-2011:
Het verslag wordt na enige uitleg goedgekeurd en ondertekend
5. Voorstellen nieuwe leden:
Henk Helvert stelt zich voor als enthousiast watersporter en is in het dagelijks leven een langzaam terugtredende
zelfstandig ondernemer (maakt ruimte voor zijn nazaten). Zijn core bussiness is groothandel in non ferro metealen.
Henk wordt van harte welkom geheten en krijg door de voorzitter het jubileum boek, statuten en reglementen
evenals het clubvaantje overhandigd.
J. Ober heeft aangegeven deze avond niet aanwezig te kunnen zijn. (het voorstellen zal bij de volgende ALV
gebeuren)

6. Statuten:
De vragen welke in de BLV van 08-04-2011 zijn gesteld (zie ook verslag) zijn door het (DB) dagelijks bestuur
voorgelegd aan de notaris.
t.a.v. Artikel 4.1 door Bob van de Hulst; het artikel voorziet zoals het nu is opgesteld. Hoe groot is de kans dat er
daadwerkelijk leden zonder boot ten tijde van een ALV tijdelijk in de haven komen liggen om een agendapunt met
enkele stemmen te beïnvloeden. De vergadering acht deze situatie verwaarloosbaar.
t.a.v. Artikel 4.3 Erfrecht en Erfopvolging; Een lidmaatschap is persoonsgebonden en kan zodoende niet door
erfopvolging zonder meer verkregen worden. Wel kan er toegevoegd worden in het huishoudelijk reglement op
welke wijze familie in de gelegenheid worden gesteld om lid te worden zonder wederom entreegeld te moeten
betalen. Ook wanneer familie wel door erfopvolging een ligplaats verkregen zou hebben moet er overlegt worden
of zij dit ook daadwerkelijk aan willen houden. Linksom of rechtsom zal bestuur en familie elkaar spreken over de
verdere afwikkeling en eventuele wensen.
t.a.v. Artikel 10.5 door Bob van de Hulst; de notaris heeft hiervan aangegeven dat de voorgestelde opmerking een
tekstuele aanpassingen betreft en ziet geen toegevoegde inhoudelijke argumenten welke tot wijziging van het
voorliggende concept kunnen leiden.
De voorgestelde statuten met kenmerk 1062881//JJCK zijn in stemming gebracht.
Uitslag: 29 stemmen vóór vaststelling en 1 onthouding.
De concept-statuten zullen ter bestendiging worden aangeboden bij de notaris. (Aktie)

Spuihavenberaad: Het voorstel tot stoppen van de financiële reserveringen t.b.v. het baggeren wordt uitgelegd:
1/5
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Bij de bevriende jachthavens in de Spuihaven heerst eveneens de overtuiging dat deze mondelinge afspraak geen
grond heeft en dat ook zij het voorstel steunen.
De voorgestelde beëindiging van de reservering wordt in stemming gebracht;
Uitslag: 27 leden (alle aanwezige leden) zijn vóór het opheffen van de reservering.
Verslag overige zaken: besloten is de samenwerking/speerpunten op schrift te zetten en in convenant vast te
stellen. Dit zodat de raakvlakken van de 4 verenigingen helder zijn, denk hierbij aan huurcontract met de
gemeente, vergunningen, bestemmingsplan en het beheer van de fecaliën installatie. Actiepunt
7.
8. Het voorstel tot stoppen van de financiële reserveringen t.b.v. het baggeren wordt uitgelegd:
Bij de bevriende jachthavens in de Spuihaven heerst eveneens de overtuiging dat deze mondelinge afspraak geen
grond heeft en dat ook zij het voorstel steunen.
De voorgestelde beëindiging van de reservering wordt in stemming gebracht;
Uitslag: 27 leden (alle aanwezige leden) zijn vóór het opheffen van de reservering.
Verslag overige zaken: besloten is de samenwerking/speerpunten op schrift te zetten en in convenant vast te
stellen. Dit zodat de raakvlakken van de 4 verenigingen helder zijn, denk hierbij aan huurcontract met de
gemeente, vergunningen, bestemmingsplan en het beheer van de fecaliën installatie. Actiepunt
9. Verslag werkzaamhedencommissie:
Ger Dingemans geeft na zijn 1e halfjaar als werkzaamhedencommissaris een presentatie van de geleverde
inspanningen en laat blijken dat er heel wat is bereikt maar dat we er nog lang niet zijn! Vernieuwingen van diverse
GAWALO leidingen, renovatie van het bedieningsblok van het dok staan nog op het programma. Tevens vraag hij
eenieder die gereedschap uit de gezamenlijke kelder voorziening gebruikt bij eventuele pech (stuk gaan van
gereedschap) dit te melden bij de gereedschapmanager (Jan vd Kraan) of iemand van het bestuur. Gereedschap
kan stuk gaan en is niet altijd het gevolg van ondeskundig gebruik maar kan ook door slijtage stuk gaan! Het is dan
voor de volgende gebruiker vervelend om kapot gereedschap te vinden. Schroom niet het te melden! je Het zal
zeker op prijs worden gesteld.
10.Verslag kascontrollecommissie:
De controle commissie heeft geen onrechtmatigheden geconstateerd en geeft naast decharge een compliment aan de
uitvoerende penningmeester. (ondertekend verslag is onderweg) Aktiepunt

Bijzonder ingelast moment:
De voorzitter betuigt zijn diepe spijt voor het niet tijdig herdenken van hen die ons ontvielen
De vergadering deelt de spijt en neemt gepast afscheid.
11.Verslag van de penningmeester over het boekjaar 2010;
Uitleg wordt gegeven over de geconstateerde verschillen. (e.e.a. is ook in de financiële bijlage beschreven)
Belangrijke opmerking is de vraag “waarom de reserveringen baggeren zijn ondergebracht bij reservering vlotten?”.
De penningmeester legt uit dat het DB verwacht dat er op termijn meer middelen nodig zijn om de vlotten weer in
een veilige staat te brengen. Er wordt ook aangegeven dat het een virtuele boekhoudkundige verschuiving is.
12.Afkopen werkbeurt:
In eerder overleg en reglementen is bepaald dat alle leden gehouden worden aan inbreng tot behoud en
instandhouding van onze club middels werkbeurten.
Voor elke oplossing is wel weer een probleem te bedenken en voor elk probleem………juist.
Het doet zich voor dat sommige van onze leden wel willen maar om diverse redenen niet kunnen participeren in
onze onderhouds doelstelling. Hiervoor is nu een voorstel gedaan tot het afkopen van je jaarlijkse persoonlijke
werkbeurtverplichting met een bedrag van € 500,-. (dit is geen boete maar zuiver een compensatie)
2/5
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Dit voorstel wordt in stemming gebracht:
Uitslag: 15 leden stemden vóór. 12 leden stemden tegen dit voorstel.
13.Havencommissariaat:
Jack v.d. Holst heeft zijn functie na 47 jaar neergelegd. Hij wordt door de voorzitter met warme woorden, een
cadeau en bloemen geprezen voor zijn inzet en met een overweldigend applaus door alle aanwezige uitgeleide
gedaan. Tevens maakt Aad Bezemer gebruik van het moment om zijn enthousiaste ondersteuning aan onze exhavenmeester te beëindigen en levert hij zijn informele functie in.
Het DB heeft Piet Opschoor voorgedragen als nieuwe Havenmeester en deze wordt evenzeer met applaus
ontvangen door de ALV.
14.Clubhuiscommissaris:
Het DB draagt Ger Dingemans voor als clubhuiscommissaris, wederom een applaus van goedkeuring!
15.Instellen van commissies door het DB:
Naast de diverse commissarissen is besloten deze te ondersteunen met assistenten.
De dokcommissaris (Mart vd Bosch) zal worden geassisteerd door, Jan vd Kraan en Piet vd Horst.
De Havencommissaris door Mark de Graaf en is er nog 1 vacante plek. (graag melden bij P. Opschoor )
De Clubhuiscommissaris zal naast de steun van Bert v Rossum een flink aantal enthousiaste ad-hoc medewerkers
weten te rekruteren.
16.Rondvraag:
Wijnand Hoppe vraagt: wat er met de kritieken m.b.t. het aspirant-lidmaatschap van L. vd Linden is gebeurt?
Antw. DB: het aspirant-lidmaatschap is verlengd en zal frequenter worden geëvalueerd. Als er meer kritische
geluiden zijn wordt verzocht deze kenbaar te maken bij het DB.
Wim Kersten vraagt (deelt mee): bij het aanvragen van een ligplaats enige jaren geleden is hem door de
Havencommissaris te kennen gegeven dat hij beslist geen grotere boot kon stallen dan 10 mtr.
Hij heeft daarop zijn intentie om een 11 mtr schip te kopen verlaten omdat hij zich dolgraag bij de wsv Nieuwe
Waterweg wilde aansluiten. Nu, nadat hij een 10 mtr schip heeft gekocht, krijgt hij van het DB te horen dat hij uit
zijn box moet omdat de box te groot zou zijn voor zijn schip. Met verbazing wilde hij dit delen met de vereniging.
Wim Kersten wil graag de geruchten ontzenuwen dat er spraken is van vertrek uit onze vereniging. Hij meent dat
er, om onduidelijke redenen, door een niet nader te nomen lid onzinnige roddels worden verspreid.
Mark de Graaf spreekt zijn bezorgdheid uit over de schijnbare werkdruk bij P. Opschoor. (het bekleden van
meerdere functies)
Antw: met dank voor de bezorgdheid weet P.Opschoor wat zijn competenties en capaciteiten zijn.

De vergadering wordt gesloten om 22.30.
Voor akkoord de voorzitter

R. Westerhoff
………………………………… De notulist Joop Verboom
3/5
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Convenant
spuihaven
Verslag
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23-4-2011
4 Zangkoor

Openstaande actielijst ALV w.s.v. De Nieuwe Waterweg bijgewerkt tot 22-04-2011
Actie
Houder
Besluit
Voorleggen/bestendigen van de conceptRené
statuten
Lobbyen naar secretaris

Bestuur/
leden

Sanctie € 100,- zelfwerkzaamheid
gekoppeld aan de functie van
werkzaamhedencommissaris
Opstellen

bestuur

Vastleggen en ondertekenen dechargebrief

kascommis
sie

7 Rendementheffi
ng
2 Dieptemeting
spuihaven

René

Afgehandelde actiepunten ALV w.s.v. de Nieuwe Waterweg bijgewerkt tot 2204-2011
Bespreken of het
Bestu Het clublokaal kan alleen na goedkeuring van de
houden van zang
ur
clubhuiscommissaris worden gebruikt. Een aantal
of andere
van de gebruikers moet minimaal binding hebben
bijeenkomsten,
met de vereniging en aanwezig zijn op de
anders dan
activiteit. Bezien moet worden of er een bijdrage
watersport
voor dit gebruik moet worden gevraagd
gerelateerd
(stookkosten gebruik van de middelen etc.)
gebruik, tegen de
Opnemen in het HH reg.
huisregels is.
Secretaris zendt
Secre Wordt als beknopt of actielijst aangeleverd
de verslagen naar taris
de redacteur

5 Publicatie van
de vergader
verslagen
bestuursvergade
ring.
6 Vuilcontainer
Verhogen ledigen
van de grote
vuilcontainer

Onderzoek naar
de feiten m.b.t.
rendementheffing
op het vermogen
Uitkomst van
diverse peilingen
en onderzoeken
terugkoppelen

Afgewerkt

22-42011

26-112010

Bestu Wordt niet gehonoreerd. Leden met een
26-11ur
bovenmatige afvalstroom worden geacht deze via 2010
in eigen beheer af te voeren! Container is
bedoeld voor huishoudelijk en klein afval! Dus
geen verbouwingsafval!
bestu Is navraag gedaan bij notaris..is niet van
22-4ur
toepassingen!
2011
René

22-42011
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Een berichtje van de Havenmeester
Beste leden watersporters
De “zomer” is weer voorbij gevlogen, en we gaan onze schepen straks weer winterklaar maken, om ze veilig de winter
door te laten komen.
Er zullen weer diverse schepen in een wintertent gewikkeld worden.
Vergeet ook niet om even naar de conditie van de landvasten te kijken, want deze kunnen het in een herfst of winterstorm ook vaak zwaar te verduren krijgen.
Eind november gaan we de drinkwaterleiding op de vlotten aftappen, zodat deze ook veilig de winter doorkomen.
Het is dan is niet de bedoeling dat iemand het water er weer op zet, anders hebben we weer onnodig kosten en werk
net als vorig jaar, en daar zitten we natuurlijk niet op te wachten.
Er zal strenger gelet worden op het navolgen van het havenreglement, bij het niet nakomen daarvan zal een notitie
worden gemaakt.
Dus zeker niet in de box lassen, slijpen of andere werkzaamheden die tot schade aan de vlotten of aan derden kunnen
leiden.
Verder moeten we er op toezien dat er bij het verlaten van de haven geen spullen op de vlotten achterblijven.
Dus is er op het vlot achter de boot geklust, voor dat je vertrekt even kijken of er nog iets staat/ligt zo ja eerst opruimen en dan naar huis.
Zo houden we met elkaar vereniging netjes en veilig, zonder obstakels.
Onze vereniging ligt op het moment helemaal vol, alle boxen zijn bezet en we hebben zelfs nog een klein wachtlijstje.

De havenmeester
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Wat is DOTOL
DOTOL biedt een service op het gebied van dieselolie aftanken op locatie voor bedrijf
en particulier. Deze service wordt verleend op iedere locatie binnen Nederland (met
uitzondering van de eilanden), op werkdagen tussen 6.00 - 18.00, buiten deze tijden bieden wij ook onze 24
uur service aan tegen een zeer aantrekkelijk tarief. DOTOL heeft geen minimale afname per tankbeurt en kan
binnen 3 uur op locatie zijn om uw voertuig of machine af te tanken.

Voordelen
•
•
•
•
•
•
•
•

U of uw medewerker hoeft niet van zijn of haar locatie af
U wordt niet belast met het slepen van te zware jerrycan(s)
U heeft geen last van tijdsverspilling van uw medewerker(s)
U ondervindt geen stankoverlast in uw personenauto of bedrijfsbus
U heeft geen minimale afname
Wij leveren witte en rode diesel (gasolie) op locatie
Door onze professionele apparatuur vindt er geen geknoei plaats dus geen onnodige milieuvervuiling
We kunnen aftanken op alle voorkomende plaatsen (bouwplaats, weiland, haven, bij uw bedrijf)

Bardiensten 2011/2012 op
Zaterdagen

Bardiensten 2011/2012 op
Zondagen

15 Okt
22 Okt
29 Okt
5 Nov
12 Nov
19 Nov
26 Nov
3 Dec
10 Dec
17 Dec
24 Dec
31 Dec
7 Jan
14 Jan
21 Jan
28 Jan
4 Febr
11 Febr
18 Febr
25 Febr
3 Maart
10 Maart
17 Maart
24 Maart
31 Maart
7 April
14 April
21 April
28 April

16 Okt
23 Okt
30 Okt
6 Nov
13 Nov
20 Nov
27 Nov
4 Dec
11 Dec
18 Dec
25 Dec
1 Jan
8 Jan
15 Jan
22 Jan
29 Jan
5 Febr
19 Febr
26 Febr
4 Maart
1 Maart
18 Maart
25 Maart
1 April
8 April
15 April
22 April
29 April

Fv.d.Linden
C Valk
F Schukken
P Bottenberg
R vd Kuil
J Oranje
P Sonneveld
R v.d.Linden
W Gilijamse Ouwens
I de Jong
D v Leeuwen
vrijwilliger
H de Kok
E Lans
W v Erk
M v.d.Bosch
F Zuidema
M de Graaf
H Bommel
W Helmig
J de Kaper
J Maas
J Timmermans
C Uijl
T Vos
B v Rossum
B Otten Gijsen
H Bohm
R Westerhoff

Fam Kalkhoven
Fam Daalmeijer
Fam Dingemans
Fam Mostert
Fam Opschoor
Fam Hoppe
Fam Lewe
Fam J Verboom
Fam Tiggelman
Kerstbrunch
Gesloten
Gesloten
Fam v.Dijk
Fam Kersen
Fan v.d.Kraan
Fam P.Verboom
Fam v Wijk
Fam vd Hulst
Fam v Driel
Fam Lans
Fam H El Mimouni
Fam Ober
Fam v.d. Bosch
Fam Stavenuiter
Fam F v.d.Linden
Fam Sliedrecht
Fam de Vries
Fam R vd Linden
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Evenementen planning
22 Oktober

Visavond

aanvang 19.30 uur

Deze avond is alweer voorbij en was voor de 30 lekkerbekken een waar feest.
Het voorgerecht, de tafelschikking, de gebakken schol en de lekkerbekjes waren subliem.
Het team wat het voor de 30 smulpapen serveerde, nadat ze het allemaal voorbereid hadden een dikke “10”.

20 November

Traditionele LABSKOUS

aanvang 17.00 uur

Opgeven op intekenlijst
Voor 13 -11

Labskous
Ingrediënten voor 4 personen
1 kg aardappelen
500 gram gekookte bietjes
250 gram corned beef
50 gram boter
2 uien
4 zure haringen
2 grote zoetzure augurken
zout
versgemalen peper
4 eieren
enkel kleine zoetzure augurken.
9 december

Kerststukjes maken
min deelnemers 15
Prijs v.a. € 17,50
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aanvang 19.30 uur

Opgeven op intekenlijst
Voor 2 december

Evenementen planning
16 December

Kerst Klaverjassen
Prijs pp. ntb.

18 december

Kerst-brunch
Prijs pp. ntb.

aanvang 19.30 uur
Olv. Jan van der Kraan

aanvang 14.00 uur

Opgeven op intekenlijst
Voor 11-11

Opgeven op intekenlijst
Voor 11 december
Max. 50 deelnemers

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt

.

8 Januari

Nieuwjaars receptie

aanvang 16.00 uur
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Data van WERKZAAMHEDEN
WSV de Nieuwe Waterweg
Werkploeg 1
15
Oktober

2011

Werkmeester;

Wijnand Hoppe

Leden:

Datum Bar:
15 Oktober

Werkploeg 2
22
Oktober

2011

Werkmeester;

Ron van der Holst
Wim Kersen
Rob van der Linden
Cor Uyl

Leden:

Datum Bar:
22 Oktober

Eef Lans

Joop Verboom

Hassan El Mimouni
Hugo Ouwendijk
Pieter Verboom
Rob v Driel
H.J. Helvert
Aad Bezemer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Werkploeg 3
29
Oktober

Werkploeg 4
5
November

2011

Werkmeester;
Jan van der Kraan
Leden:
Hennie Bommel
Rene van Gulijk
Aad Kalkhoven
Fred van der Linden
Bert van Rossem
Theo de Vos

Leden:

Datum 2011 Bar:
29
Oktober
Wil Gilijamse Ouwens

2011

Werkmeester; Jan Sliedrecht
Dick van Dijk
Ton van der Hulst
Rene van der Kuil
Martijn de Vries
J.G.J. Ober

Datum 2011 Bar:
5
November
Wil Helmig

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Werkploeg 5
Werkploeg 6
12
November
2011
19
November
2011
Werkmeester;
Folkert Schukken
Leden:
Peter Bottenberg
Cor Valk
Ben Mostert
Cees Lans
Antoon Tiggelman

Leden:

Datum Bar:
12
November
Ger Dingemans

Werkmeester;
Piet Opschoor
Mark de Graaf
Hans de Kaper
Dave van Leeuwen
Ruud van Lewe
Ruud Stavenuiter
Pieter Sonneveld

Datum Bar:
19
November
Hennie de Kok

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26

Werkploeg 7
November
2011
Werkmeester;
Leden:

Willem Daalmeijer
Jan Oranje
Giudo Schippers
J.P.Timmermans
M.R. V Wijk

Datum Bar
26
November
Bep Otten
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Fred Zuidema
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Indien onbestelbaar retour: Keizermantelweg 219, 3192 VZ Hoogvliet RT

We gaan de winter tegemoet, Weer met zo'n laagwater stand?????
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Zou de organisatie al bezig zijn met een clubtocht 2012 ???

