Wil(ders)lens & Wetens
Ja Ja altijd maar weer die politiek, CDA- VVD- PVDAD66-LPF-Groep Wilders-Groen Links-SP-ChristenUnieenz.enz.
We weten inmiddels wie de winnaars en de verliezers
zijn, nu nog een nieuw kabinet en dan maar afwachten
wat zij van hun beloften waar zullen maken?
Zo ook op lokaal niveau, na bijna tien jaar gedacht te
hebben dat de "Oosterbrug" de grootste bedreiging voor
onze vereniging zou zijn,
Blijkt er na een werkbezoek van het CDA, dat deze brug
er waarschijnlijk voorlopig niet komt, en zou het wel
eens zo kunnen zijn, dat we nog een hele lange tijd op
onze huidige locatie kunnen blijven genieten.(zeer
welkom kerstcadeau).
Meer hierover in de toekomst in ons clubblad en op onze
website.
Vanaf deze plek wil ik Leo van Geest bedanken voor het
proberen invulling te geven aan de bestuursfunctie van
penningmeester, daar Leo te kennen gegeven heeft deze
zware functie niet te kunnen combineren met zijn werk
en sociale leven, hebben wij bij wijze van nood, Joke
bereid gevonden deze functie op zich te nemen naast haar
functie als secretaris van de vereniging, ingaande per 1
november.
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Leo heeft te kennen gegeven het bestuur te willen blijven
ondersteunen met alle voorkomende zaken, wij maken
daarom graag gebruik van zijn aanbod. Leo is dan ook
per direct algemeen bestuurslid als aanvulling binnen ons
bestuur.
Joke heeft aangegeven de functie van penningmeester
misschien als nieuwe uitdaging te zien, en wij doen dan ook
een oproep voor de functie van secretaris waarbij u deel uit
gaat maken van
an het dagelijks bestuur, uiteraard op vrijwillige
basis en tegen een zeer geringe onkosten vergoeding. Voelt u
zich aangesproken en draagt u de vereniging een warm hart
toe, schroom dan niet en neem contact met ons op.
Warm en blij wordt ik van het berichtt dat Jan Grootscholten &
zijn vriendin Leni in het huwelijk treden, en neem de vrijheid
om hen namens ons allen, van harte te feliciteren en veel geluk
toe te wensen in hun verdere leven.
Met kerst voor de deur, het feest der lichtjes in de duisternis,
beseffen
seffen we ons des te meer dat, willens en wetens hoe
belangrijk het is om in de huidige maatschappij klaar te staan
voor elkaar, en het woord vrijwilliger allang niet meer
synoniem staat voor geitenwollensokken figuur, maar voor
iemand die begaan is met zijn
jn mede mens en met beide benen
op de grond staat, en staat voor zijn idealen.
Wij Wensen U namens het hele bestuur:
FIJNE KERSTDAGEN & EEN GEZOND 2007.
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Uitnodiging voor bijwonen van de
jaarlijkse
Ledenvergadering
Locatie De Ark
Rijnstraat
De Lier
Datum 4 april 2007
Tijd aanvang 20.00 uur
Noteer dit alvast in uw agenda!
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Hallo watersporters,
Na een lekkere zomer en een vaarvakantie van twee weken
zijn mijn gezin en ik aardig aangestoken door het
watersportvirus. Mijn jongste zoon heeft inmiddels de smaak
van het vissen helemaal te pakken en won dan ook de eerste
prijs tijdens de jaarlijkse viswedstrijd van onze vereniging.
Deze viswedstrijd is overigens erg goed bezocht en ik vond
hem erg leuk georganiseerd, waarvoor mijn complimenten!
In een eerder boekje heb ik mezelf voorgesteld als de nieuwe
penningmeester. Maar deze taak bleek voor mij veel te veel
omvattend en vroeg veel meer vrije tijd van mij dan dat ik heb.
Want mensen, onderschat niet wat voor een enorm werk hierin
gaat zitten.
De taken zijn overigens uitstekend aan mij overgedragen door
onze vorige penningmeester Gerda Orie. Gerda heeft de hele
administratie op poten gezet, en ga er vanuit, dat hier weken
aan werk in hebben gezeten. Het bijhouden van de
administratie is echt een bereklus.
Daar kwam ik achter toen ik eenmaal in deze materie ben
gedoken. Langzaam aan kwam ik er achter dat deze taak voor
mij niet combineren was met de drukte van een gezin en een
drukke (nieuwe) baan.
In goed overleg met het bestuur is nu deze taak van mij
overgenomen door Joke Kroonen. Op mijn beurt heb ik alles
weer netjes en bijgewerkt aan haar overgedragen. En ik heb er
alle vertrouwen in dat Joke deze taak met volle inzet en
overgave zal vervullen.
Ik wil Joke bij deze ook bedanken voor het oppakken van deze
voor mij onmogelijke taak.

4

Overigens vind ik wel dat als je lid bent van een vereniging
hiervoor ook wat moet doen. Anders ben je tenslotte geen
vereniging. Daarom heb ik plaats genomen in het bestuur als
algemeen bestuurslid. Ongetwijfeld komen er wat taken vrij
die ik dan ook op me zal nemen.
Als eerste zal dat zijn de inventarisatie en controle van de
bokken en schragen waarop de boten op het winterterrein zijn
geplaatst. Er zijn een paar boten na de berging omgevallen.
evallen.
Iets wat natuurlijk onwenselijk is en andere ook nog schade
kan toebrengen.
Dit heeft ons als bestuur doen besluiten dat we een soort
keuring en inspectie gaan doen aan de deugdelijkheid van de
bokken. Ook de herkenbaarheid van de eigenaar van de
bokken e.d. laat te wensen over. Hierover leest u ongetwijfeld
meer in het volgende verenigingsboekje.
In elk geval bent u door mijn verhaal weer op de hoogte over
de wisseling van de taak van penningmeester en heb ik mezelf
nogmaals een beetje voorgesteld.
d. Bij deze wil ik iedereen
alvast een prettige jaarwisseling en een gelukkig nieuwjaar
wensen en ik hoop jullie te zien tijdens de nieuwjaars receptie
op 14 januari.
Met vriendelijke groeten,
Leo van Geest
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Watersportbelangenvereniging
Westland en Midden Delfland
KNWV Werkgroep
Secretariaat:
Giro: 3675927 t.n.v.
G. Steenhoek
Bakker-WMD
Kraanvogellaan 218
te Rozenburg
3136 JG Vlaardingen
Telefoon: 010-4745147
e-mail: g.steenhoek@hetnet.nl
Aan: verenigingen aangesloten bij de WMD

Zoals inmiddels bekend mag worden geacht, verkeert het
Watersportverbond in grote financiële moeilijkheden.
Afgelopen dinsdag is een regionale vergadering geweest waar
Henk van Beek (regiobestuurder) een uiteenzetting
heeftgegeven en voorstellen tot redding van het verbond heeft
besproken. Helaas was de belangstelling van
verenigingsbesturen uitermate gering.
Van vele kanten zijn al voorstellen gedaan om de bond over
een periode van geldtekort heen te helpen. Zo heeft het
hoofdbestuur voorgesteld tot een bijdrage uit de
verenigingskassen van 5 tot 15 euro per lid, of een lening van
eenzelfde soort bedrag aan het verbond. Anderen stellen voor
om het verbond te laten failliet gaan, om zo met een schone
lei in afgeslankte vorm opnieuw te kunnen beginnen.
Het blijkt dat maar weinig verenigingen bereid zijn tot een
schenking. Zij kunnen een dergelijke greep uit de kas niet
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verdedigen tegenover hun leden. Een lening ligt wat
gunstiger, maar de verwachting is dat die lening mogelijk
nooit terug wordt betaald, zodat dit eigenlijk (op termijn) ook
een schenking wordt. Bestuurders verwachten dat hun leden
ook daar niet mee willen instemmen.
Na afloop kreeg George Huijben een beter idee, wat ik hierbij
aan de verenigingsbesturen voorleg.
Hij stelt voor dat de verenigingen een voorschot betalen op
de in 2007 af te dragen contributie.
De charme ervan zal duidelijk zijn: het kost verenigingen niets
extra, want de contributieafdracht in 2007 wordt navenant
minder. Het is op de ledenvergaderingen van de verenigingen
goed te verdedigen, het kan op korte termijn worden
gerealiseerd, het verbond kan doorwerken, het is sociaal
tegenover de medewerkers die niet met de feestdagen in het
vooruitzicht brodeloos worden èn het koopt tijd om tot een
definitieve oplossing te komen. Dit idee is doorgegeven aan
Henk van Beek die het verspreid onder de andere regio’s en
verenigingen.
Nog afgezien van de sociale gevolgen voor de medewerkers (
die héél belangrijk zijn), is ook de toekomst van de watersport
in het geding. Het mag toch duidelijk zijn dat elke bestuurder
beseft dat het onaanvaardbaar is als de watersport niet meer
op nationaal, regionaal en lokaal niveau is vertegenwoordigd
om de belangen te behartigen. Denk alleen maar aan
wetgeving, milieuafspraken, Kaderrichtlijn water, bouw en
onderhoud van waterwegen, sluizen, bruggen en
watersportvoorzieningen. Het is ondenkbaar dat we als
watersporters per vereniging weer onze eigen boontjes
moeten gaan doppen.
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Op 18 november wordt een extra ledenvergadering van het
verbond gehouden waar de voorstellen tot redding van het
Verbond worden behandeld. De besluiten die daar worden
genomen betekenen het redden of de ondergang van het
Verbond.
Bovengenoemd voorstel zal, naast andere voorstellen, op de
ledenvergadering worden behandeld. Het iss van zeer groot
belang dat alle verenigingen daar vertegenwoordigd zijn en
dat die bovengenoemd voorstel steunen. Ik roep u hierbij
persoonlijk op om, met het oog op de toekomst van de
watersport, het idee van George Huijben te steunen.
Tenslotte nog een mededeling van heel andere aard:
Hierbij bericht ik u dat het Watersport Actieplan op internet is
gezet.
Zoek op Google o.i.d. Recreatiegebied MIDDEN DELFLAND .
Klik op de homepage van Midden Delfland rechtsonder op
“verder”, je komt dan op de site van Groenservice Zuid
Holland (GZH), klik daar op Ontwikkeling & Projecten en dan
op Watersport Actie Plan.
Altijd aardig om daar de leden op te attenderen.
Groeten,
Bert Steenhoek
9 nov. 2006
WMD061106
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Agenda 2007:
Nieuwjaarsreceptie Zondag
Jaarvergadering
Woensdag
Berging
Zaterdag

14 Januari 2007
4 April
2007
14 April
2007

De data van Paasklaverjassen en eventuele andere activiteiten
worden in maart gegeven.
Hou bij de kantine de deur in de gaten!!, Want daar worden alle
activiteiten opgeplakt en een lijst voor deelname.

Jaarfeest: Dit jaar 2007, kiezen we voor een feestavond i.p.v.
barbecue.
Ook hiervan krijgt U tijdelijk de datum door, het zal medio
september worden.
Winterberging :
Oktober 2007

Zaterdag 13

17 November was er een gezellige bingo met 23 deelnemers.
De prijzen waren van Sint en Kerst en gewoon echte bingoprijzen.
Met de gratis loterij had iedereen een prijsje.
Cees was zo snel dat er na het bingo nog enkelen gingen kaarten.
Peet bedankt voor het ballen rapen.
Toen een ieder voorzien van een hapje en een drankje en prijzen
naar huis ging kregen zij namens de vereniging nog een leuk
kerstpresentje met de wens voor iedereen “fijne decemberdagen”.
Ook zij die niet konden komen wensen wij een hele fijne
decembermaand.
We hopen U 14 januari te zien op de nieuwjaarsreceptie die
gehouden wordt van 15.00 uur tot 18.00 uur.

Groetjes Cees en Klazien Dekker
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Afvoeren van grof vuil:
Daar moet je zelf voor zorgen.
Aangezien de gemeente werf in De Lier dicht gaat op 01-01-07 en wij er
geen zin hebben om naar Naaldwijk te rijden.
In de statuten staat trouwens dat je daar zelf voor moet zorgen!!!
Dus geen vuil meer op de aanhangers gooien, bij voorbaat dank.
Jan Torenstra
De berging:
Ik wil er nogmaals op wijzen dat de boot eigenaren er zelf verantwoordelijk
voor zijn dat hun boot op deugdelijke bokken staan.
Dus geen ijzerwrak met onder de poten een plaatje of een plank leggen om
wegzakken te voorkomen.
Er zijn na de laatste berging twee boten omgevallen je moet er niet aan
denken als je daar onder ligt te teren of te schrappen.
Gelukkig zijn er geen verdere ongelukken gebeurd.
En mensen, hou je stophout nou bij je bokken, zodat je voor de volgende
berging niet naar stophout hoeft te zoeken.
Voor hetzelfde geld bind je het aan je bokken vast.

Kantinedienst:
De eerste zaterdag was het de beurt van van Beesd, deze stuurde Bram als
zijn vervanger.
Het werd een gezellige middag.
Bram had de nodige hapjes meegenomen, daarvoor nog bedankt Bram.
Voor de rest lopen de kantine diensten op rolletjes.
Toch waren er een paar mensen die niet op de
geplande datum konden, daar heb ik reeds een andere
datum voor kunnen prikken.
Als wij dit zo vast kunnen houden voor het volgende seizoen dan komt alles
dik voor elkaar.
Wij moeten dit met elkaar doen voor de vereniging.
Verder wil ik Marian, Peet, Joan, Joop, Klazien en Cees nog bedanken voor
hun extra inzet.
Groetjes Jan Torenstra
jltorenstra@kabelfoon.net
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Administratie zaken:
Opgezegd lid
T. Schipper heeft zijn lidmaatschap opgezegd.
Nieuwe leden
J.P. Tomeij woonplaats Rijswijk is vast jaarlid
geworden
L. van Geest woonplaats Maasdijk is vast jaarlid
geworden
W.C.A. Verbeek woonplaats De Lier is vast winterlid
geworden

Let op let op let op let op
Met ingang van direct stoppen we met de giro rekening. Er is een te
kleine groep die gebruik maakt van de giro. U kan gewoon met u
eigen giro blijven betalen, maar u vul dan het banknummer in van de
Vereniging. Rabobank nummer 13.53.69.835 t.n.v. Watersport
Westland. De gegevens staan uiteraard ook al op de acceptgiro die u
ontvangt.

Oproep
Is er onder de leden nog een enthousiast iemand die een plaats in
bestuur wilt innemen?
De plaats van de secretaris is vacant.
Dus bent u beetje handig met computer, en wil u voor onze
vereniging iets betekenen.
Vraag dan vrijblijvend info aan bij bestuur.
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storing

hoofdoorzaak

oorzaak

nader omschreven

Lucht in
leidingen.
Drukregelklep
lek/defect.
Filter vervuild,
denk ook aan
het filtertje van
de
opvoerpomp.

Opvoerpomp
defect, waardoor
de stuwpomp van
de randstofpomp
zelf brandstof
gaat aanzuigen
en een luchtbel
kan ontstaan die
de regulateur
verstoord.

Onjuiste
brandstofpomp
Fout in
afstelling.
brandstofsysteem.
Verstopte
retourleiding.
Motor draait
voldoende
snel maar
slaat slecht
aan

Brandstofpomp
Lucht in pomp of
of verstuivers
verstuivers.
niet in orde.
Gloeispiralen niet
lang genoeg
gebruikt. Eén of
Vervuild
meerdere
gloeispiralen
luchtfilter.
defect.
Inspuitmoment
niet juist.

Te lage
compressie.

Kleptiming of
speling niet in
orde.
Koppakking lek.
Zuigerveren
versleten.
Cilinders
versleten.
Verbrande
kleppen.
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Water Sport Vereniging
Westland
Uitgave: december 2006

Opgericht 26

oktober 1974
Rabo Bank Nr:13.53.69.835
==============================================
Voorzitter

Secretaris/penningmeester

Richard Busscher
Windmolen 11
2678 DK De Lier
0174-627776
Joke Kroonen
Essenhof 15
2678 SN De Lier
0174-514029
jokekroonen@kabelfoon.nl

Algemeen bestuurslid

Leo van Geest
Willem111 straat 12
2676AM Maasdijk
0174-518460

Algemeen bestuurslid

Peter Smit
Leeuweriklaan 48
2678 WN De Lier
0174-516686

Algemeen bestuurslid

Jan Torenstra
F.v.Valstarplantsoen 1
2671 RC Naaldwijk
06-28974413
jltorenstra@kabelfoon.net
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Havenmeester

Piet van Veldhoven
Telefonisch bereikbaar;
06-18374795
0174-516724

Jachthavenlocatie

Laan v Adrichem
Kantine/blokhut
De Lier
0174-517702

jokekroonen@kabelfoon.nl

http://www.wsv-westland.nl

Postadres

Postbus 125
2678 ZJ De Lier

Kantinebeheer

Jan Torenstra
06-28974413

Redactie

Jan Grootscholten
Slangenburch 20
2681 NL Monster
lejamo@kabelfoon.nl
Klazien Dekker
Groen van Prinsterstr. 18
2672 CA
Naaldwijk
kdekker@kabelfoon.nl
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