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De voorzitter aan het woord.
“Inspired by Westland”.
Het ultieme Westland gevoel bekroop mij toen wij deelnamen aan het Varend
Corso 2010.Wat een geweldige belevenis om met je eigen boot dagenlang in dit
spektakel mee te varen.Na 3 dagen gevaren te hebben, een slijtage slag voor
mens en machine, waren wij moe maar uiterst voldaan.
Gedragen door honderdduizenden enthousiaste belangstellenden langs de kanten
en met complete volksfeesten langs de kaden in Schipluiden en Delft. Dit is
alleen mogelijk door de aanwezigheid van de historische vaarwegen in het
Westland. Gelukkig krijgt ook de gemeente, mede door dit evenement en onze
verenigingsactiviteiten, meer oog voor de mogelijkheden die het water met zich
meebrengt.
Het ”WSV-Westland” gevoel was eveneens luid en duidelijk aanwezig tijdens de
Gondelvaart in De Lier.Na enig “geritsel “konden wij beschikken over een fraai
decorstuk van een grote gele klomp.Met de kreet “Haven De Lier van oud naar
nieuw”werd onze boodschap duidelijk overgebracht.Opbouwers en sponsoren
bedankt voor het fraaie geheel.
Met de, geweldig georganiseerde, barbecue van 21 augustus zitten wij alweer op
ca 2/3 van het vaarseizoen.Een aantal van onze leden maakte mooie vaartochten
naar Noord-Holland, Groningen en Friesland, waar deelgenomen werd aan de
11- stedentocht(zonder ijs en zonder klunen)De clubbladredactie neemt uw
reisverhalen graag op.Ondanks de vakantieperiode werd er door het bestuur nog
volop lobbywerk gedaan.
Gesprekken werden o.a. gevoerd met het Hoogheemraadschap van Delfland om
hen te informeren over ons havenplan.
Aannemingsbedrijf van Zeijl is bezocht om ons een indicatie te geven over de
kosten van baggerwerk, grondverzet etc. voor het project nieuwe haven.
Er heeft een gesprek plaats gevonden met de gemeente Westland over het
aangekondigde aanlegsteiger- en hellingenbeleid.
Met de Stichting Welzijn Westland is een afspraak gemaakt voor een vaartocht
met ouderen op 14 september, om de maatschappelijke betrokkenheid van de
vereniging te benadrukken.
Kortom in de afgelopen maanden zijn wij met zijn allen weer lekker bezig
geweest.
Uw voorzitter Kees Kornaat

De Havenmeester Piet Veldhoven is gedurende de zomerperiode iedere zaterdag
aanwezig van 12.00 tot 17.00 uur en is dan aanspreekpunt voor leden en niet
leden voor informatie.
En ook gedurende de winterperiode is Piet iedere zaterdag
aanwezig van 12.00 uur tot 14.00 uur.
06-18374795
0174-516724
a.v.veldhoven@caiway.nl
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Bedank leden:
Als u aanwezig was op de BBQ heeft u onze geluidsinstallatie gehoord. Deze is
aangeschaft voor de vereniging vanuit het fooienpotje, wat nauwkeurig was
bijgehouden, hiervan konden we nu deze mooie installatie kopen.
De microfoon is gesponsord door Rick Duindam, waar we heel blij mee zijn, hij
wordt gebruikt voor al onze activiteiten.
Maar er zijn meer leden die sponsoren, denk aan de plantenbakken aan terras,
gevuld door Teun Oudheusden staat er weer gezellig bij.
Tijdens de gondelvaart werden aggregaten aangeleverd door Rick Duindam en
Piet Volkering.
Bedankt, zo zie je dat vele leden met welke hulp dan ook, de vereniging een
warm hart toedragen.

Wist u dat??
Op 29 mei zijn de Vlaardingse WSV De Fuut en WSV De Kleiput officieel
gefuseerd. De naam van de nieuwe vereniging is

'WSV Callenburgh'.
De twee verenigingen zaten al jarenlang in dezelfde gemeentelijke jachthaven.
Een fusie leek dus logisch. In praktijk bleek het echter niet zo eenvoudig om
twee verenigingen met ieder hun eigen geschiedenis en cultuur samen te voegen.
Lang proces
Henk van Beek, lid van het College van Deskundigen van het
Watersportverbond, heeft het hele fusieproces dat ruim drie jaar duurde,
begeleid. Met een professioneel werkende fusiecommissie en de overtuiging dat
samenwerken sterker maakt, is de fusie dan toch uiteindelijk afgerond.
Onderhandelingen met gemeente
In het hele begeleidingsproces is gelijktijdig ook onderhandeld met de gemeente
over een eventuele aankoop van de haven of een grondige renovatie van het
complex. Het resultaat hiervan is dat de gemeente het complex geheel gaat
renoveren. Voordeel hiervan is dat de vereniging geen grote lening hoeft aan –
een voordeel in deze tijd. Nadeel is wel dat de huur fors zal stijgen.

Winterberging 2009/2010
We gaan op 16 oktober weer uit het water. De organisatie van de berging is in
handen van algemeen leider Jan Torenstra, samen met Leo v Geest, Peet van
Wamelen en Piet van Veldhoven. (dus voor vragen uitsluitend bij deze mensen)
Dit voorkomt problemen met het indelen van de plaatsen op de kant.

De bergingsregels weer even opfrissen:
Zorg dat u op tijd bent.
Zorg dat uw liggeld betaald is.
Zorg dat uw vervoersmiddel niet in de weg staat.
Zorg dat er 2 lange touwen (6 meter) aan uw boot zitten.
Zorg dat u niet op uw boot bent als hij in de kraan hangt.
Zorg dat uw bokken duidelijk gemerkt zijn.
Zorg dat uw bokken op de juiste plaats staan.
Zorg dat u de aanwijzingen van de bovengenoemde personen en de bergers
opvolgt.
Zorg dat u op tijd informeert naar de ligplaats en de richttijd van uw schip
aangaande de berging, bij bovengenoemde mensen.
Zorg dat de bergingsploeg voorrang krijgt met het eten en koffie drinken, dit
vanwege de ruimte in de kantine.
Zorg dat u niet onder de boten door gaat lopen terwijl deze in de kraan hangen,
dit vanwege de veiligheid.
Zorg dat uw kinderen tijdens de berging niet op het bergingsterrein lopen.
Zorg ervoor dat iedereen een fijne dag heeft tijdens het hellen en het verblijf op
de kant.
Kijk in het voorportaal van de kantine waar uw boot komt te liggen en hoe laat u
aanwezig moet zijn.
De bergingsorganisatie

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

Gondelvaart 2010
Van oud naar nieuw was dit jaar het thema van onze boot, hier is voor
gekozen om dit onderwerp en de haven in het algemeen onder de aandacht
te brengen bij de Westlandse bevolking.
Eerst uiteraard de opbouw van de boot, het moest een klomp worden
aangezien de klomp bij van Beurden lag moest deze nog naar de haven
gesleept worden dat was al een karwei op zich.
Donderdagavond verzamelden alle enthousiastelingen zich om de
voorbereidingen te treffen er werd met man en macht gewerkt om de boot
alvast in stelling te brengen voor de volgende dag want dan werd de
finishing tuts aangebracht, de klomp, verlichting en uiteraard de mast.
Want ja op een klomp hoort een mast, misschien zou die nog wel ergens op
de haven zijn maar helaas de mast was er niet meer dus moest er een
nieuwe mast komen maar om nou even een boom om te hakken en daar een
mast van te fabriceren dat valt niet mee.
Dan maar wat ander materiaal, PVC pijp is rond, lang en licht dus dat werd
hem dus, compleet met verlichting en flitslicht in de top.
Na nog een hele dag bouwen was de boot dan net op tijd af dit jaar was de
haven vertegenwoordigd met 2 schepen want Kees Verhoog voer ook mee
met zijn “mini” klomp.
Zes uur het is zo ver, dobberen bij van beurden en wachten tot vertrek
18.30 konden we gaan beginnen om de haven te promoten aan de bevolking
en bevolking stond er!
Na een geweldige heen reis vol muziek en gezelligheid kwam het keerpunt
op de breeë lee daar was het tijd voor een korte pauze want we wilde graag
met donker terug varen zodat de verlichting op de mast en de rest van de
boot goed te zien waren, op de terug weg was het ook weer super druk en
hebben we heel veel leuke en positieve reacties ontvangen van de mensen
toppie dus.
Wij hebben het weer super gehad en willen een ieder bedanken die zich
heeft ingezet niet alleen om gondelvaart mogelijk te maken maar ook zeker
voor alle gezelligheid voor/tijdens en na de gondelvaart!
Groetjes en tot snel
op de volgende activiteit!
Heidi en Hennie

Activiteiten 2010
Zaterdag 16 oktober winterberging
Vrijdag 19 november 20.00 BINGO €10,00 p.p.
Vrijdag 17 december 20.00 kerst klaverjassen en jokeren €2.50 p.p.
Onze e-mail adressen zijn:
leenenhennie@caiway.nl
duindam5@caiway.nl
Banknummer is:1487.54.287 t.n.v. Watersportver. Westland te De Lier met
vermelding van uw naam en welke activiteit.Wij hebben er zin in om het voor u
te gaan verzorgen, maar zonder uw medewerking kunnen wij niets doen, we
rekenen op u!
Groetjes van uw activiteiten team:
Hennie v d Stok

Heidi Duindam

Tel 06-14023084

Tel 06-14044495

Verbruik elektriciteit.
Dat energiekosten stijgen, is eenieder bekend. Ook onze vereniging heeft
daarmee te maken.Vanaf 2007 zijn de kosten meer dan verdubbeld. Zo betaalden
wij in 2009 ca. € 3900,- Aangezien aan prijsstijgingen niets te doen is, hebben
wij gekeken hoe het gebruik in kWh de laatste jaren is geweest.
Uit onderzoek blijkt dat het nachtverbruik vanaf 2009 sterk is gestegen. Dit heeft
vermoedelijk te maken met de nachtverlichting welke toen is aangebracht om de
kans op inbraak/diefstel van u en onze goederen te verkleinen.
Het bestuur beraadt zich, over welke maatregelen te nemen, waardoor dat
verbruik omlaag kan. Te denken valt aan energiezuinige verlichting en een
tijdschakelaar of licht/donker sensoren. Met het oog op plannen voor een nieuwe
jachthaven zullen wij behoedzaam om moeten gaan met te maken kosten,
waarbij de investering toch op korte termijn rendabel wordt.
Daarnaast vragen wij om uw medewerking, waarbij wij denken aan het
volgende:
Periode dat de boten op het winterverblijf liggen:
A: De radiatoren in het winterverblijf. Deze zijn gevuld met olie, die na te zijn
opgewarmd lang warm blijven. De warmte kan met een thermostaat worden
geregeld.
Indien u in het najaar/winter aan de boot gaat werken, zet dan de verwarming in
het “rookgedeelte” lager dan in de kantine.
Zet de thermostaten tijdig uit omdat de radiatoren nog immers lang warm
blijven.

B: Elektrische kabels dienen na afloop van de dagelijkse werkzaamheden van het
terrein te worden verwijderd. Verlichtingsarmaturen met een vermogen groter
dan 500 watt mogen niet worden gebruikt.
Stroomgebruik om de boot vorstvrij te houden, is niet toegestaan.

Periode dat de boten aan de steigers liggen:
A: Tijdelijk stroomgebruik aan de steigers:
Dit is alleen toegestaan voor kleine onderhoudswerkzaamheden.
B: Permanent stroomgebruik aan de steigers:
Bij een aanvraag voor de zomerstalling dient gelijktijdig een verzoek voor een
permanente stroomaansluiting te worden ingediend. Vanwege beperkt
stroomgebruik kan de bijdrage, die thans € 25,- is zo laag mogelijk blijven.
Het bestuur zal er op toezien dat deze regels, welke ook in het huishoudelijk
reglement staan vermeld, worden nagekomen.
Laten we met elkaar zorgen dat we het gebruik van elektriciteit verlagen en
onder controle houden. Uiteindelijk moeten we met elkaar de kosten opbrengen.
Niemand wil graag voor een ander betalen!!
Met dank voor uw begrip en medewerking.
Bestuur

Voor contacten met onze Webmaster moet u naar
onderstaand adres:

Koos Langelaan
Paulus Buijsstraat 157
2613 HP Delft
tel.0152626422
koos.langelaan@planet.nl

BBQ 2010
Beste Watersporters,
Het zomerseizoen loopt stilletjesaan naar zijn einde, en dus werd het weer tijd
voor het festijn van vlees en drank.
Na een hele dag aan voorbereiding, werd het terras omgetoverd tot een waar
feestterrein.
Om vier uur druppelden de eerste gasten al binnen. De BBQ’s werden
aangestoken en het feest kon beginnen.
Met onze top koks kon het niet fout gaan en samen met het stralende weer
en de het topterras werd de BBQ een groot succes! Gedurende de
namiddag kwam ieder op zijn beurt vanuit de bar aangesleurd met een hoop
frisse pinten en andere dranken en werd er gezellig gezongen op allerlei
muziek.
Wij kijken terug op een geslaagde BBQ en kijken alweer uit naar de
volgende activiteit, hou de kalender goed in de gaten!
Groetjes en tot snel!
Heidi en Hennie

Hengel wedstrijd W.S.V.W.
4 september-al vroeg in de ochtend druppelden de eerste visliefhebbers de
haven binnen om hun voorbereidingen te treffen voor de komende wedstrijd
die om 9.00 begon.
De kinderen deden allemaal erg hun best en vingen veel vissen groot en
klein ,Michelle Koorneef ving zelfs 1mtr 49cm vis! De kids werden op
snoepjes en chocolademelk getrakteerd en dat gaat er natuurlijk altijd wel
in.
Het heerlijke zonnetje scheen over de Lee en dat maakte het geheel
aangenaam, om 11.45 klonk de toeter als eindsignaal en alle hengels konden
weer opgeborgen worden om allemaal richting de kantine te gaan want van
vissen krijg je best trek, intussen was de wedstrijdcommissie druk aan het
werk met hun telraam.
Een super prijzentafel, werd gepresenteerd aan de aanwezigen terwijl de
kids zich konden uitleven op het speeltoestel.
Een prachtige ochtend verdient ook een prachtige afsluiting bij de kantine
onder het genot van een drankje en overheerlijke hamburgers met een
heerlijk ijsje toe.
Hopelijk is het volgend jaar weer net zo een succes als dit jaar, want het was
geweldig! Hulde aan de, de sponsors, de wedstrijdcommissie,vrijwilligers en
alle enthousiastelingen die de moeite namen om mee te doen.
Groeten van,
Heidi en Hennie
Uitslagen:
Volwassenen
1-Koos Kaaij 4mtr 33 cm Luxe Reishengel en Beker + wisseltrofee
2-Piet Nol 1mtr 75cm Prachtige Visstoel
3-Peet v Wamelen 1mtr 48cm Viskoffer deluxe
( Wij danken de Discus in de Lier voor hun fikse korting en Peet smit voor de
prachtige bekers en uiteraard de Rabobank voor hun jaarlijkse financiele
bijdrage.)
Kinderen
1-Michelle Koorneef 1mtr 49cm Beker en Barbie
2-Dexter Ommen 1mtr 21cm Bal

3-Joy Duindam 1mtr 14cm Bal

Leden van de Watersportvereniging “Westland”.
Onderwerp: aansprakelijkheid aan de zijde van het bestuur, leden en andere
vrijwilligers.
Zaterdag 16 oktober gaan de boten weer naar de winterstalling. Ik beperk mij tot
de aansprakelijkheidskwestie. In bijlage leest u het vrijwaringsbeding.
Deze vrijwaring is alleen bedoeld om te zorgen dat een bestuurslid of iemand die
namens het bestuur handelt (hoofdelijk) niet aansprakelijk kan worden gesteld
voor welke schade dan ook tenzij deze schade is gedekt op een door ons
afgesloten verzekering.
Wim Verbeek
Bijlage:
Aansprakelijkheid bij het bergen en te water laten van uw vaartuig.
Watersportvereniging ”Westland” en of het bestuur en zij die handelen namens
het bestuur kan, dan wel kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor
enigerlei schade ontstaan door, of in verband met, het takelen c.q. bergen van of
aan uw vaartuig, in en uit het water, alsmede tijdens het vervoer van en naar de
plaats van winterstalling.

