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Algemene adressen

Water Sport Vereniging Westland
Uitgave: december 2010

Opgericht 26 oktober 1974

Rabo Bank Nr: 13.53.69.835
Voorzitter

Kees Kornaat
Bleienburg 174
2678 BD De Lier
0174-513898
info@kornaatyachtdesign.com

Secretaris

Wil van Kester-Zwinkels
Laan v Vijverberg 5
2678 LD De Lier
0174-516591
aadenwil@kabelfoon.nl

penningmeester

Joke Kroonen
Essenhof 15
2678 SN De Lier
0174-514029
jokekroonen@kabelfoon.nl

Algemeen bestuurslid

Jan Torenstra
Havenzaken
0174-620092 / 06-28974413
jltorenstra@kabelfoon.nl

Algemeen bestuurslid

Wim Verbeek
Crysant 33
2678 PA De Lier
0174-514634
riwi33@kabelfoon.nl

De voorzitter aan het woord
“Afgeslankt de toekomst tegemoet.”
Beste leden,
Daar zit je dan op de ledenvergadering, dd. 7 April 2010, na de pauze als
nieuwbakken voorzitter van een bestuur, dat in één klap is afgeslankt van een 7koppige bemanning naar 5.
Wij mogen ons gelukkig prijzen dat de immer actieve Joke en Jan nog steeds deel
uitmaken van het bestuur.
Afslanken past wel in deze crisistijd waarin steeds meer gedaan moet worden door
een steeds minder aantal.
Echter zoals bij iedere crisis is er weer een weg en een wil, gebaseerd op veerkracht,
om toch weer verder te willen en nieuwe uitdagingen aan te gaan.
Geprojecteerd op wsv “Westland” is dat het project “Westlandpoort 2015”, de opzet
van de door ons beoogde vergrootte nieuwe jachthaven in De Lier als onderdeel van
de steeds toenemende recreatie op en langs de Westlandse Wateren.
Dit plan gepresenteerd tijdens de ALV van 7 April geeft er blijk van de uitdaging naar
de toekomst aan te durven gaan.
Opmerkelijk was na afloop de geweldige discussie die er in de wandelgangen tussen
de leden onderling ontstond en het aanbieden van kennen en kunnen van een aantal
leden die zich spontaan aanmelden bij het bestuur om zitting te nemen in een nog op
te richten projectgroep. Wij willen uiteraard graag hiervan gebruik maken, mannen
alvast bedankt.
Een ander aspect is om met een afgeslankt bestuur de vereniging toch goed te
kunnen besturen.
Wij gaven tijdens de ALV al aan, dat er met de takenpakketten van een aantal
bestuursleden onderling wat geschoven is om tot een evenwichtiger werkverdeling te
komen.
Tevens streven wij er naar dat ieder bestuurslid ondersteund wordt door een kleine
commissie waardoor deze een direct contact heeft met het bestuur. (zie verder
hierover in het blad)
Tenslotte wens ik iedereen, als dit clubblad verschijnt zijn de openingstocht en het
Pinksterweekend alweer achter de rug, toch nog een sportief en gezond vaarseizoen
2010 toe.
Uw voorzitter, Kees Kornaat

Activiteiten 2010
Vrijdag 6 augustus 18.00 gondelvaart
Zaterdag 21 augustus 16.00 jaarfeest (BBQ) €7,50
Zaterdag 4 september 9.00 viswedstrijd €2,50 p.p.
Kinderen zonder diploma zwemvest verplicht!
Zaterdag 16 oktober winterberging
Vrijdag 19 november 20.00 BINGO €10,00 p.p.
Vrijdag 17 december 20.00 kerstkaarten (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

Tel 06-14023084

Heidi Duindam

Tel 06-14044495

Even voorstellen.

Ik ben Wim Verbeek.
Op 7 april 2010 ben ik op voordracht van het bestuur van onze vereniging
door u gekozen als bestuurslid.
Zoals u wellicht weet, ben ik oktober 2007 toegetreden tot de
beleidscommissie. Zo het vaak gaat binnen verenigingen, heb ik mij korte
tijd daarvoor, tijdens de bergingactiviteiten laten “strikken” door Kees
Kornaat. Hiervan heb ik trouwens nooit spijt gehad.
In verband met de plannen voor een nieuwe jachthaven en het feit dat ik als
lid van de beleidscommissie al de nodige contacten heb met gemeente
Westland, Hoogheemraadschap en andere watersportverenigingen leek het
mij goed mij kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie, waardoor de
interne lijnen korten worden hetgeen de besluitvorming ten goede kan
komen. Tot zover de motieven om bij het bestuur te komen.
Nu even wat over mijzelf.
Ik ben 65 jaar en getrouwd met Riek. We hebben twee zoons en
schoondochters. Drie kleinkinderen van respectievelijk 6, 3 en 1 jaar, een
mooi clubje. Wij hebben een sloep, de RIWI 33.
Het is heerlijk om met het hele span of om samen te gaan varen.
In mijn werkzame leven, bij een verzekeringsmaatschappij, heb ik in
hoofdzaak schadegevallen behandeld voornamelijk verkeersongevallen,
inclusief letselschade. Dit alles in de binnendienst.
Mijn functie en taken zoals beschreven, zijn:
Beheer verzekeringsportefeuille.

Beheer Bedrijf Interne milieuzorg en Risico-inventarisatie alsmede toezien op
naleving van de gestelde eisen.
Lid van de beleidscommissie.
Deelnemer aan het regionaal watersportoverleg.
Draagt zorg, in overleg met de voorzitter, voor externe publiciteit.
Binnen onze vereniging hoop ik mijn steentje bij te dragen om uw wensen
samen met andere bestuursleden, commissieleden en vrijwilligers zo goed
mogelijk uit te dragen richting beleidsmakers bij politiek en bestuurders met
als doel een mooie, moderne representatie jachthaven te realiseren waar we
met elkaar veel plezier aan mogen beleven. Uiteraard kan dat niet zonder de
volle steun en inzet van u allen.
Heeft u suggesties of vragen dan kunt ben ik bereikbaar onder mijn e-mail
adres: riwi33@kabelfoon.nl
April 2010
Wim Verbeek
Chrysant 33
2678 PA De Lier

Verenigingsstructuur:
Zoals u tijdens de laatste algemene ledenvergadering door de voorzitter werd verteld,
is de structuur van het bestuur mede door de wijziging van 7 naar 5 leden enigszins
veranderd.
Het streven is dat de bestuursleden worden ondersteund door actieve commissies
waaraan het betreffende bestuurslid taken kan delegeren.
Omgekeerd is voor de commissieleden het betreffende bestuurslid hun
aanspreekpunt in het bestuur.
Wat voorbeelden:
Voorzitter: Beleidscommissie, Commissie haven 2015.
Secretaris: Redactiecommissie.
Penningmeester: Evenementencommissie.
Bestuurslid Haven: Hellingcommisie, Onderhoudscommissie.
Bestuurslid Alg. zaken nog in te vullen.

W S V Westland

AL
Vergadering

Kascommissie

Voorzitter

Secretaris

Penning
meester

Bestuurslid
haven/hell
onderhoud

Beleids-cieHaven-2015

Redactie-cie
Webmaster

Evenemente
n-cie
Kantine

Havenmeest
Hell.ploeg
Onderhoud

Bestuurslid
algemene
zaken

Aan het begin van het verenigingsjaar wordt door elke commissie een activiteitenplan
met de daarbij behorende begroting opgesteld en aan het bestuur ter goedkeuring
voorgelegd als onderdeel van de jaarbegroting.
Met deze nieuwe structuur denken wij de vele werkzaamheden die het besturen van
een vereniging met zich meebrengt efficiënt te kunnen uitvoeren.

Uiteraard is hierbij de medewerking van alle leden onmisbaar o.a. voor het
bemannen/bevrouwen van de diverse commissies, wij als bestuur rekenen daarom
ook op u. Op de vorige pagina vindt u het organigram met bestuursleden en
ondersteunende commissies.
Het bestuur.
-------------------------------------------------------------------------------------------Vrijdag 26 Maart

Indoor Paaskaartkampioenschappen

Het was weer zover een avondje klaverjassen en jokeren.Ook deze avond begon
weer met een bakkie en wat bijpraten (socializen heet dat tegenwoordig).
Toen eenmaal iedereen weer een tafeltje getrokken had kon het spel weer beginnen
al snel bleek, dat de strijd weer zwaar zou worden als het gaat om de bovenste
plaatsen, echter moet ik wel zeggen, dat het een echte “fair play” strijd is geweest
zonder overtredingen maar ……wel met kaarten;-)
Na alle potjes afgewerkt te hebben onder het genot van een natje en een droogje
begon weer het socializen in afwachting van de uitslag die uiteraard met gepaste
spanning aangehoord werd, het is tenslotte niet niks om het hele jaar de titel
Paaskaartkampioen te dragen.
Onze paaskampioenen waren dit jaar Ciska v Leeuwen bij het Jokeren en Piet
Veldhoven bij het Klaverjassen.
Het was weer een hele fijne avond met veel gezelligheid, iedereen weer bedankt!
Groetjes,
Hennie en Heidi
Uitslag Jokeren:
1 Ciska v Leeuwen 487
2 Leni Torenstra 977
3 Maria v Wamelen 1204
Poedelprijs : Gerda Noordam 1241
Uitslag Klaverjassen
1 Piet Veldhoven
2 Ria v.d. Berg
3 Wilfried Bleydorn
Poedelprijs: Carlo v Troost

Van de leden administratie Juni 2010
Nieuw Leden
Quinten Bril
A. Koole
A. Dijkshoorn

Den Haag
De Lier
Rotterdam

Nieuw Hellingdonateur
Ed v Holstein
R.W. van der Lee
Kevin Daleboudt
Marco van Ardenne
Andries Algra
N.P Oostra
Marco Mensing
Anthony Sibilo

De Lier
De Lier
De Lier
Gravenzande
Maasdijk
Den Haag
Maassluis
Maassluis

Uitgeschreven Hellingdonateur
Alsemgeest
Grootscholten
Blok
Hofland
vd Peppel
Spronsen
Val

De Lier
De Lier
De Lier
Gravenzande
De Lier
Poeldijk
Den Haag

Wie heeft mijn horloge gevonden

Voor de berging was ik me handen aan wassen in voorportaal bij de winterkantine
Toen heb ik per ongeluk me horloge laten liggen.
Toen ik na een uur terug kwam was me horloge weg.
Wie heeft hem voor mij gevonden!!!!
Bijvoorbaat alvast bedankt
Graag terug bezorgen bij Wilfried Bleidorn

Wat een leuk haventje in De Lier!

Vrijdag 28 mei was het een drukte van jewelste bij ons aan de haven, met
leraar en klasgenoten van de Achtsprong. Wat een leuk haventje, aldus
meester Marc.
Calvin Busscher ons jongste lid van de Watersport vereniging hield een
spreekbeurt en had als onderwerp gekozen “watersport en zijn eigen
bootje”, wat die ochtend ook te water werd gelaten.
Hij informeerde zijn leraar en klasgenoten over zijn bootje.
En vertelde wat hij allemaal had gedaan om hem zo mooi te krijgen.
Zoals schuren, verven, het monteren van de motor en zijn radio.
Allen waren zeer geïnteresseerd in de uitleg van hem.
Ook werden er vragen gesteld over de haven en hoe alles werkte.
Over veel dingen gaf hij een antwoord. Het was in ieder geval een geslaagde
bijeenkomst. Calvin kreeg hiervoor het cijfer B.G. wat staat voor belachelijk
goed!
Er werd nog veel over nagepraat toen de leerlingen per fiets weer terug naar
school reden.

P.s. ( misschien toekomstige watersporters, “wie de jeugd heeft heeft de
toekomst”)

Verder wens ik iedereen een zonnige vakantie toe.
Jan Torenstra

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering van 7 April 2010 in de Ark.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Er zijn 32 leden aanwezig buiten het bestuur.
Wil leest het jaarverslag voor, het geeft een duidelijk beeld wat er het
afgelopen jaar gebeurd is.
Vervolgens ligt Joke het financieel verslag toe, er zijn geen vragen en alles is
duidelijk.
Namens de kascie. doet Leo van Geest het woord 18 februari in de
winterkantine de kas gecontroleerd en uitgespit maar het klopte allemaal en
alle eer aan Joke.
Er volgde een daverend applaus, en Joke word bedankt.
Leo van Geest is nog een jaar kascie. lid en John v.d.Kreeft word kascie. lid
voor 2 jaar.
Vervolgens komt Kees Kornaat aan het woord over de Cie. Externe zaken.
Er zijn diverse gesprekken geweest met de Gemeente Westland en met de
HH School voor het uitvoeren van het onderzoek van de economische
waarde van watersport gerelateerde bedrijven in de Gem.Westland.
Op 5 juni 2009 zijn we wezen varen met een uitgebreide delegatie van de
Gemeente raad van Het Westland.Dit jaar doen we dit weer en wel op
vrijdag 4 juni.
Er zijn diverse gesprekken gevoerd met Evides, en de gemeente Westland
over de pijpleiding bij de Heulbrug die zeker 15 cm. lager ligt dan de brug.
Wat een gevaarlijke situatie oplevert.
Na de pauze komt er een uitgebreide PP Presentatie over Jachthaven 2015.
Er is ook deelgenomen aan diverse vergaderingen zoals, het regionaal
watersportoverleg, voorlichtingsavonden van het HHD, Groen Goud.
Vervolgens de Bestuursverkiezingen.

Jan Torenstra is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
Peet van Wamelen is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar, maar blijft wel
bij de vereniging.
Cees Verhoog is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.
Wim Verbeek stelt zich kandidaat, er volgt een applaus voor Wim.
Peter Smit de voorzitter is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar, na 10
jaar in het bestuur te hebben gezeten. Waarvan 2 jaar voorzitter.
We hebben veel bereikt en ik ga met pijn in mijn hart. Ik maak graag plaats
voor een ander. Ik ben altijd inzetbaar.
Peet en Cees worden bedankt door Joke en in de bloemetjes gezet.
Kees Kornaat wordt als voorzitter voorgedragen door het bestuur.
Peet verwelkomt Kees Kornaat als voorzitter.
Joke richt het woord tot Peet, Peet weet je nog toe wij aantraden 10 jaar
geleden, was er niet veel geregeld en ging ieder zijn eigen gang.
Allereerst wilde jij de helling weer in gebruik nemen bij een haven hoort een
helling en dat heeft de afgelopen jaren financieel aardig wat opgebracht.
Onderhoud was wel aan jou besteed, denk aan de hele beschoeiing langs de
haven, het zomerterras en de blokhut, een portocabine alles moest er goed
en veilig uitzien, je deed er alles voor.
Activiteiten vond je ook heel belangrijk zoals de viswedstrijd waarvoor jij
jaarlijks de bekers sponsorde.
Nu treed je na tien jaar af en nu willen wij jou benoemen tot erelid van de
vereniging. Er volgt een hartelijk applaus.
Peet bedankt voor alles.
Kees op zijn beurt richt het woord tot Peet
Beste Peet,

Je bent weer een vrij man. Direct na de pauze geen gezeur meer over
agenda’s, notulen, statuten, huurcontracten etc.
Tevens licht Kees toe waarom hij de functie als voorzitter op zich neemt.
Het enorme “Wij”gevoel binnen de vereniging, wat hier veel sterker is dan
ergens anders.
De uitdaging waarvoor wij als huidige bestuur nu staan, om in de komende
jaren ons bestaansrecht nog maar weer te bewijzen met eigen ideeën over
onze toekomst samen met de gemeente Westland het Hoogheemraadschap
en het Recreatieschap.
Een en ander zou moeten resulteren in Westlandpoort 2015.
Toen was er een kort pauze om de komende en gaande bestuurleden de
“Stoelendans” te laten doen.
Na de pauze ligt Kees de stand van zaken omtrent de vereniging toe.
Dit doet hij samen met Wim via een PP Presentatie.
Na afloop van de presentatie krijgt het bestuur toestemming om er mee door
te gaan.
Vervolgens worden er vrijwilligers gevraagd die het bestuur daarbij kunnen
helpen en spontaan geven 6 mensen zich op.
Jan vertelt nog iets over de havenzaken, en over de nieuwe steigerhelling,
alles is opgeknapt.
Vervolgens worden er mensen bedankt en in het zonnetje gezet.
Kees sluit de vergadering en wenst ieder een goed vaarseizoen en neemt
zoveel mogelijk deel aan de activiteiten, dat hoort erbij als je lid bent van
een vereniging.
Het bestuur nodigt u allen uit voor een drankje.
Wil van Kester-Zwinkels
Secretaris W.S.V.W.

------------------------------------------------------------------------------------Het clubblad komt 4 x per jaar uit, dit is voor het volgende boekje op de volgende data, zodat
een ieder rekening kan houden met het inleveren van de kopie. Dit kan ook via E-mail.
Boekje 2010/3 verschijnt half september
Uiterste inleverdatum kopie is dan dus 1 september.
Jan Grootscholten

E-mail: (lejandro@kpnmail.nl)

-------------------------------------------------------------------------------------Woordje van de aftredende voorzitter
Het is alweer even geleden. De ledenvergadering, die ik voor de laatste keer mocht voorzitten.
Een mooie opkomst in de Ark.
Het belangrijkste punt van de agenda was toch de bestuurswisseling. Ikzelf aftredend en Kees
Kornaat de nieuwe voorzitter en Wim Verbeek zijn rechterhand, ook in het bestuur. Ik wil bij
deze hen veel sterkte en ook vooral plezier toewensen. ik zelf heb er vertrouwen in dat wij nu
voor onze vereniging een bijzonder sterk bestuur over de hele breedte hebben, en zeker met
onze ambitie voor een nieuw jachthaven te gaan realiseren. Ik was enorm verrast, dat als
afscheid ik als erelid werd benoemd en van Joke
de bijbehorende speld en oorkonde kreeg. Ik wil
zonder andere tekort te doen toch Joke heel
hartelijk bedanken voor de 10 jaar
samenwerking. We hebben veel voorbij zijn
komen, gelachen maar ook wel eens een
traantje weggepinkt.
Nu ik dit schrijf, zit ik thuis met mijn voet in het
gips, een bedrijfsongelukje, mijn
middenvoetsbeentje is verbrijzeld, ben
geopereerd en nu weer herstellend, wat ± 2 â 3
maanden zal gaan duren. Wel een beetje pech
nu het mooie seizoen eraan komt.
Maar ik zie het maar positief, er zijn altijd mensen die het veel minder hebben.
Ik wil u allemaal hartelijk bedanken voor het geschonken vertrouwen de afgelopen 10 jaar en
wens u allen veel verenigingsplezier en een hele mooie zomer toe.
Groeten Peter Smit

Rondje De Lier

Zoals u weet, is dat een lang gekoesterde wens van vele waterrecreanten.
Om het even duidelijk te stellen: het zou mooi zijn als er een doorsteek
gemaakt kan worden einde Bree Lee naar het Zwethkanaal.
Naast het feit dat hiermede de doorstroming van het water mogelijk wordt,
waardoor de waterkwaliteit wordt verbeterd, is het voor de waterrecreatie
een mooie uitbreiding van het vaargebied.
Naast huidige knelpunten zoals brughoogten, is er een hinderlijk obstakel bij
de Heulbrug namelijk een waterleidingbuis.
Veel Lierenaars, waaronder wij, hebben zich vaak afgevraagd waar die
ijzeren pijp naast de brug nou voor dient. Na het nodige speurwerk bleek het
een waterleiding te zijn welke eigendom is van Evides, de waterleverancier
van ons drinkwater. De waterleiding ligt goed beschermd in een ijzeren
mantelbuis. Het is een belangrijke aanvoerleiding welke in 1993 is
aangelegd.

Met deze wetenschap heeft het bestuur op 15 januari 2010 een onderhoud
gehad bij Evides in Rotterdam waarbij ook een beleidsmedewerker van
gemeente Westland aanwezig was. Ons doel was te bewerkstelligen dat de
buis zou worden mee verhoogd tot het niveau van de te renoveren Heulbrug
welke dit jaar zal plaatsvinden.
Omdat er een instantie moet zijn die dat gaat betalen, hebben wij de
beleidsmedewerker van gemeente Westland verzocht mee te gaan naar
Evides, met de bedoeling dat deze kwestie op de agenda komt van de raad.
Bij uitvoerig overleg hebben wij ook gewezen op een gevaarlijke situatie
doordat de pijp zo’n 20 cm lager ligt dan de brug.
Boten kunnen er tegen botsen. Schaatsers kunnen een inschattingsfout
maken, hetgeen ook wel eens gebeurde, waardoor men letsel opliep.

Hoewel er van alle kanten begrip was voor onze argumenten, komt het er op
neer dat Evides de buis onder het water door wil aanleggen hetgeen ruim €
100.000,- zal kosten. Deze kosten gaat Evides niet betalen. Conclusie: De
buis blijft ( voorlopig) op dezelfde hoogte liggen.
Gemeente Westland zal in de huidige financiële situatie niet staan te popelen
een dergelijke kostenpost voor haar rekening te nemen. Om politiek druk uit
te oefenen hebben wij Gemeente Belang Westland op de hoogte gesteld van
deze situatie, hetgeen inmiddels heeft geleid tot vragen aan wethouder A.
Weverling.
Wij wachten met belangstelling de ontwikkelingen af.

Bestuur WSV

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Brughoogten

Wij hebben als vereniging gereageerd op een tweetal berichten van een
nieuw te bouwen brug en van een te renoveren brug.
De nieuwe brug vormt als fietsbrug over de Zweth een onderdeel van het
plan Zwethzone, het gebied tussen Wateringen en Rijswijk, en zal worden
aangelegd ter hoogte van het gemaal van Hoogheemraadschap van Delfland.
De te renoveren brug ligt over de Poelwatering.
Op ons verzoek beide bruggen met een doorvaarthoogte van 1,80 m uit te
voeren is door de gemeente Westland positief gereageerd.

Het bestuur.

Beste watersportlieden,
Nog even dit:
Wij zijn weer vol enthousiasme bezig met de voorbereidingen van de
zomeractiviteiten we zetten ze nog even op een rij en hopen u bij een of
meerdere te kunnen begroeten.
-Vrijdag 6 augustus
Gondelvaart daar willen wij weer deelnemen maar zonder hulp lukt dit niet,
vrijwilligers en ideeën gevraagd voor een thema van de boot en hulp voor
het maken ervan. Dit kan gemaild worden naar Duindam5@caiway.nl
-Zaterdag 21 augustus

Jaarfeest BBQ kosten €7,50 p.p. aanvang 16.00

-Zaterdag 4 september viswedstrijd

De jaarlijkse viswedstrijd €2,50 p.p. (kinderen zonder diploma zwemvest
verplicht.)
Voor alle activiteiten hangen lijsten in de zomerkantine en buiten in de
“etalage”.
Schrijf a.u.b. op tijd in.
U w betalingen graag op banknr. 1487.54.287 t.n.v. Watersportver.Westland
te De Lier.
Tot ziens!

Hennie v.d. Stok en Heidi Duindam.
Telefoonnrs. Hennie 06-14023084 en Heidi 06-14044495

Havenmeester

Piet van Veldhoven
Koraal 31
2673 BP Naaldwijk
06-18374795/0174-516724
a.v.veldhoven@caiway.nl

Jachthavenlocatie

Laan van Adrichem
Kantine/blokhut
De Lier
0174-517702

Postadres

Postbus 125
2678 ZJ De Lier

Kantinebeheer

Leen Stok
Meidoornhof 27
2678 RE De Lier
06-14023084
leenenhennie@caiway.nl

Redactieclubboekje

Jan Grootscholten
Dukaat 101
8253 BN Dronten
lejandro@kpnmail.nl

Activiteiten

Hennie v. d. Stok 06-14023084
Heidi Duindam 06-14044495
leenenhennie@caiway.nl
duindam5@caiway.nl

Communicatie

wsvwestland@wsv-westland.nl

Internetadres

http://www.wsv-westland.nl

