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Water Sport Vereniging Westland
Uitgave: september 2009
Opgericht 26 oktober 1974
Rabo Bank Nr: 13.53.69.835
Voorzitter
Peter Smit
Leeuweriklaan 48
2678 WN De Lier
0174-516686
Secretaris

Wil van Kester-Zwinkels
Laan v Vijverberg 5
2678 LD De Lier
06-55131918
aadenwil@kabelfoon.nl

Penningmeester

Joke Kroonen
Essenhof 15

2678 SN De Lier
0174-514029
jokekroonen@kabelfoon.nl
Algemeen bestuurslid

Jan Torenstra
Havenzaken
06-28974413

Algemeen bestuurslid

Kees Verhoog
0174-241457

Algemeen bestuurslid

Kees Kornaat
Externe zaken

Algemeen bestuurslid

Peet van Wamelen
Havenonderhoud
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De voorzitter aan het woord:
Hallo watersporters,
Is er nog wat te klagen na deze (bijna) afgelopen zomer?? Ik dacht het niet.
Wat een fantastisch voorjaar en een heerlijke zomer.
Mijn vrouw en ik zijn in Nederland gebleven, heerlijk thuis, in de omgeving
gefietst en genietend van Delft, Hoek van Holland en een weekend Drenthe.
Ik hoop dat u ook genoten heeft, vooral met uw boot.
Wat ik persoonlijk weer geweldig vond, was het meedoen van de WSVW met
de Gondelvaart in de feestweek.
De fam. Duijndam, van onze activiteiten commissie, hadden er veel energie
ingestoken, feestelijk en kleurrijk, volledig in kostuum met muziek en lasers,
jaren ’70 stijl.
Dat was weer een gezellige avond. Hopelijk volgend jaar weer.
Dan nu het volgende spektakel: Op naar ons feest, 35 jaar WSVW!!
Naar wat ik zo gehoord heb, wordt het een geweldige middag/avond en ik
hoop u dan ook allen de hand te schudden en te spreken.
Ik hoop dat het verenigingsgevoel en onze saamhorigheid en liefde voor de
watersport de komende jaren ons bijeen zal houden als vereniging, de enige
en unieke watersporthaven van het Westland.
Wij als bestuur en commissieleden werken daar keihard aan.
Wij wensen u als bestuur en onwijs gezellige dag toe.
Tot 12 september.
Groeten van de voorzitter
Peter Smit
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Attentie
Geachte mede Watersporters.

In het vorige boekje heb ik gevraagd om je aan te melden als je op de
kant gaat, of in het water blijft liggen!!
Ik heb pas van 25 mensen een melding gehad.
Dus ik heb plaats genoeg om andere boten aan te nemen!!!
Ik geef nog een keer de mogelijkheid om je aan te melden via de mail,
jltorenstra@kabelfoon.net
of telefonisch 0628974413 & 0174620092
De uiterste datum is 17 09 2009.
Dit is dan ook voor onze penningmeester duidelijk i.v.m versturen van
de rekening.
U weet dat als u in water blijft liggen een korting gegeven wordt.
Ik hoop u hier mee van dienst te zijn geweest
Met vriendelijke groet;
Jan Torenstra
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Van de ledenadministratie september 2009
Van de leden administratie September 2009
Nieuw Winterlid
D. Pronk

Schipluiden

Nieuw Zomerlid
C. Schellevis

Naaldwijk

Nieuw Helling Donateur
C. Duijvesteijn

Poeldijk

A. Den Drijver

Schipluiden

C. Hanselman

Leiderdorp

Uitgeschreven Helling Donateur
vd Heuvel
Delft
Cohen

De Lier

Bol

Naaldwijk

Uitgeschreven Zomerlid
C. Luyendijk

De Lier

Heskes

Monster
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ACTIVITEITEN 2009.
TIP: Schrijf alvast de datums in uw agenda of op de kalender zodat u het niet
kunt vergeten.

Jaarfeest jubileum
Viswedstrijd
Winterberging
Bingo 2009

12 sept- De Rank € 7,50 16.00 uur
19 sept- € 2,50
start 9.00 uur
17 oktober
aanvang 8.00 uur
20 november €10,00
19.45 uur

Kerst kaarten 2009

18 december € 2,50 pp. 20.00 uur

Voor deelname aan een activiteit, kunt u zich inschrijven op de lijst aan de
haven, telefonisch of via de e-mail.
De inschrijving stopt 1 week voor de aanvang van de activiteit.
Alle betalingen moeten vooraf gedaan worden.
Natuurlijk heeft dit een reden, wij kopen in en bestellen naar het aantal
aanmeldingen.
Het is voor u en ons heel gemakkelijk om via de mail aan te melden en via de
bank te betalen.
Onze e-mail adressen zijn:
leenenhennie@caiway.nl

duindam5@caiway.nl
Bank nummer 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
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Onderzoek naar de economische waarde van de watersport in het Westland.

Zo in de vorige uitgave van ons clubblad van juni door Kees Kornaat is aangegeven,
wordt er in opdracht van de WSV Westland gewerkt aan een onderzoek naar de
economische bijdrage binnen de gemeente Westland door de watersport/ recreatie.
Reeds in dit voorjaar zijn wij, Kees Kornaat en Wim Verbeek, zijnde de
Klankbordgroep van de WSV Westland, na overleg met het bestuur, in contact
gekomen met een aantal studenten van de Haagse Hogeschool om een onderzoek in
te stellen naar de economische waarde van de watersport en de daarmee verband
houdende recreatie.
Het is namelijk van belang dat wij ons als vereniging profileren richting het College
van Burgemeester en Wethouders, alsmede de raadsleden. Wij moeten immers
ideeën naar voren brengen voor een mogelijk nieuwe jachthaven. Het is in ieder
geval al een feit, dat er een weg bij de rotonde van garage van Essen wordt
aangelegd omstreeks 2014, welke als het ware over ons “buitenverblijf” loopt
richting Molensloot. Dat maakt een toekomstvisie van onze vereniging noodzakelijk.
In dat kader is er op 5 juni jl. een PR.-middag geweest, waarover Kees het stuk heeft
geschreven: “Westland Waterbelevenis”, dat eveneens in deze uitgave staat.
Na twee keer op bezoek te zijn geweest bij de Haagse Hogeschool, waarbij onze visie
naar voren is gebracht, alsmede na intern overleg met het bestuur, hebben de
studenten een rapport gemaakt dat onze goedkeuring heeft. Aan het rapport heeft
een 6-tal studenten gewerkt die o.a. als studierichting hebben: management,
economie en recht. Het geheel stond onder leiding van een docent.
Het rapport hebben wij op 12 juli ontvangen. Er wordt ook een power-point
presentatie gemaakt. Het rapport zal op die wijze aan de politiek worden
gepresenteerd.
Dit zal in september of oktober plaatsvinden.
Om die reden kunnen wij op dit moment niet op de inhoud van het rapport ingaan,
waarvoor wij uw begrip vragen.
Hierbij wil ik graag vermelden dat Kees de stuwende kracht is achter deze actie.
Zodra zich verdere ontwikkelingen voor doen, hoort u van ons.
Wim Verbeek
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Leden van de Watersportvereniging “Westland”.

Onderwerp: aansprakelijkheid aan de zijde van het bestuur, leden en andere
vrijwilligers.

Zo u weet, onder andere uit de media, komen aansprakelijkheidsvragen
en de daaruit voortvloeiende schadeclaims steeds meer in de belangstelling
te staan van burgers.
Ook advocaten laten zich, soms ten onrechte, graag gelden.
Dit betekent dat het bestuur van onze vereniging ooit te maken kan krijgen
met bovenvermelde onderwerpen.

Het bestuur heeft sinds lange tijd verzekeringen afgesloten, waaronder
aansprakelijkheidsverzekeringen. Sinds kort hebben gemeenten in
Nederland, een collectieve verzekering afgesloten ten behoeve van
vrijwilligers om als een “vangnet” te dienen ingeval een vrijwilliger wordt
aangesproken, terwijl die op zijn eigen aansprakelijkheidsverzekering geen
beroep kan doen. Daarnaast zijn er nog andere dekkingen op de
vrijwilligersverzekering, zoals een ongevallendekking.
Echter om te voorkomen dat het bestuur of hij/zij die handelt namens het
bestuur op enig moment aansprakelijk wordt gesteld, terwijl de
desbetreffende schade niet onder de polisdekking valt, is het nodig de
navolgende tekst op te nemen in het clubblad dat verschijnt bij de berging en
de tewaterlating van de vaartuigen. De genoemde vrijwaring is toegespitst op
de risico’s bij het bergen en te water laten van de vaartuigen, maar geldt ook
in andere voorkomende gevallen.
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Uiteraard is deze vrijwaring 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 gedekt is op
een afgesloten verzekering. In dat geval zal het bestuur meewerken om de
schade bij de desbetreffende verzekeraar aan te melden. Een verzekeraar
kan dus nimmer voordeel hebben van deze vrijwaring.

Aansprakelijkheid bij het bergen en te water laten van uw
vaartuig.

Watersportvereniging “ Westland” en of het bestuur en of 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.

Mogelijk komt het een ander bij u wat formeel over, maar gezien mijn
bekendheid met aansprakelijkheidskwesties en instellingen van sommige
advocaten, meen ik dat het bestuur, zijnde allemaal vrijwilligers en haar
leden, alsmede anders vrijwilligers, niet het risico mogen lopen een
schadeclaim te ontvangen, waarvoor men in redelijkheid niet aansprakelijk is,
of dat die schade”gewoon” door de betrokken assuradeur moet worden
behandeld dan wel moet worden vergoed.

Wim Verbeek ( lid beleidscommissie)
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Westlandse Waterbelevenis,
Vrijdagmiddag 5 Juni 2009.
Een strakke blauwe lucht, veel zon en een aangename temperatuur, kortom
goede ingrediënten om met een uitgebreide delegatie van elf Westlandse
gemeenteraadsleden, een gemeenteambtenaar en een wethouder op
uitnodiging van het bestuur het water op te gaan.
Deze geplande vaartocht was een eerste actie, genomen door het bestuur,
om de vereniging politiekbreed onder de aandacht van de gemeenteraad te
brengen.
Rond 15.00 uur verzamelde zich een bont politiek gekleurd gezelschap van
CDA, VVD, Gemeente Belang Westland, Progressief Westland en Christen
Unie/SGP politici alsmede wethouder Marga de Goey zich op het terras aan
de haven.
Na koffie en gebak heette onze voorzitter Peet Smit alle genodigden welkom
en gaf in het kort aan wat de insteek van deze middag zou zijn.
Daarna volgde er een korte rondleiding langs de haven en op het
winterstallingsterrein.
Vlot scheepte het gezelschap tezamen met het bestuur en beleidscommissie
zich daarna in op een comfortabele rondvaartboot om via de Strijp en
verlengde Strijp richting Naaldwijk te varen.
Even voor Naaldwijk werd er afgemeerd en gaf ondergetekende middels een
presentatie de aanwezige gasten inzicht in het wel en wee van de vereniging,
de lopende zaken, de onderhanden zijnde projecten (onze ideeën over een
nieuwe jachthaven) en de mogelijkheden die er zijn voor de kleine
watersport op de Westlandse wateren. Dit werd afgerond met de uitreiking
van een uitgebreide informatiemap aan alle gasten.
Opvallend was dat tijdens deze tocht veel raadsleden duidelijk verrast waren
over fraaie natuur, vaak niet te zien vanaf de weg, zich nauwelijks
realiseerden, dat er zoveel mogelijk is op ons water en zich graag lieten
bijpraten door het bestuur.
Na ca. 2 uur varen arriveerde het gezelschap weer bij de vereniging waar
door onze “keukenbrigade”voor een voortreffelijk buffet met de nodige
drankjes was gezorgd. Op het terras werden verschillende ervaringen
uitgewisseld en bedankte een van de raadsleden de vereniging voor dit
genomen initiatief.
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Wat was het resultaat van deze middag?
Duidelijk meer begrip van de politieke partijen voor onze vereniging
in het licht van de uitbreiding Molensloot en de komst van de
Oostelijke randweg met brug.
De overtuiging dat de 35- jarige vereniging, mede door de groeiende
wachtlijst, haar bestaansrecht duidelijk heeft bewezen.
Iedere politieke partij gaf een contactpersoon aan waar wij contact
mee kunnen zoeken zodra wij iets te melden hebben.
Wij zijn uitgenodigd, zodra de resultaten van het onderzoek naar de
economische betekenis van de waterrecreatie in de gemeente
Westland bekend zijn, deze te presenteren aan de politiek. Door de
GBW is hiervoor al contact gezocht met de griffie.
Door het CDA zijn op 8 juni schriftelijke vragen gesteld aan het
college over het vaarbeleid en de recreatievaart.
Op 14 juli antwoordde het college, dat er in de periode tot
september 2009 een verkenning zal worden gestart naar de
mogelijkheden van waterrecreatie in samenspraak met het
Recreatieschap Midden Delfland, Hoogheemraadschap Delfland en
Watersporvereniging Westland. (Wij dus!!!)
Onze subsidieaanvraag voor de economische studie zal door de VVDfractie worden ondersteund.
Kortom wij kunnen als vereniging redelijk tevreden zijn met de tot nu toe
bereikte resultaten, maar moeten alert blijven en de politieke partijen
continu inlichten over onze plannen en actief meedenken in het overleg met
het Recreatieschap en Hoogheemraadschap Delfland.
Kees Kornaat
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Gondelvaart 14 augustus 2009

W.S.V.W. bestaat 35 jaar, dan moet je toch aan een waterfestijn als de
gondelvaart deelnemen vond ik (Heidi), maar ja, dan heb je wel animo nodig
want alleen kom je niet ver. (dus mijn activiteitenmaat Hennie was uiteraard
ook weer paraat)
De animo kwam wat traag en laat op gang maar toen die daar eenmaal was
waren de mensen ook niet te stuiten.
Na het verzinnen van een thema wat dit jaar DISCO was, komen de verzinsels
vanzelf. Disco was het thema omdat immers 35 jaar geleden dit de muziek
was waar men graag naar luisterde en op dansten.
De aankleding was van tevoren grotendeels te regelen behalve het realiseren
ervan, op de boot natuurlijk, die gevaren werd door Cees Verhoog, hiervoor
onze dank helemaal toppie!
Ook werd de bijpassende kledij met zorg uitgezocht door Joke en Hennie en
de aanwezige figuranten hebben deze met veel flair en enthousiasme
gedragen.
Om het compleet te maken kon een disco muziekie niet ontbreken met de
daarbij passende laserstralen en rookmachine, dit alles en de verlichting
moest natuurlijk ook van stroom voorzien worden en door Rick, Leen en Nico
werd een Arie-graat geregeld, vandaar dat Arie Boekestijn zijn sloep
beschikbaar stelde om de dingen in te vervoeren, mannen superdik.
Vrijdagmiddag moest heel de bende wel op de boot gezet, geschroefd enz,
worden dat valt natuurlijk altijd weer tegen want je vergist je in de tijd maar
gelukkig waren er vele spontane mensen die de handen uit de mouwen
staken. ( ik ga geen namen noemen want ik wil niemand te kort doen.)
De meeste mensen die ’s middags aanwezig waren kwamen na een snelle
hap tegen half 6 naar de haven om zich in hun pak te hijsen, de boot te
bevoorraden en zich mentaal voor te bereiden op de tocht die komen gaat.
Eenmaal gestart viel het ons allemaal al snel op dat het megadruk was langs
de route, nou dan zijn we hier niet voor niks en na de eerste schrik kwamen
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alle discogangers in de stemming en gingen helemaal los en heeft iedereen
van begin tot eind gezorgd voor een goede sfeer en uitstraling van onze boot.
Na het keren aan het einde van de Lee konden we de verlichting/laser
aanzetten (helaas was het niet superdonker) na een kwartiertje aan de kant
te hebben gewacht (ff bijtanken, blokkie kaas en worst ook de buren werden
verzorgt) gingen we vol enthousiasme de terugreis starten voor iedereen aan
boord gold hetzelfde: veel bekende aan de kant, veel dansen, wat drinken af
en toe want het is hard werken en je moet jezelf toch goed verzorgen niet
waar? .
Volgens mij is het een succes geweest en wil ik iedereen bedanken die mij
(ons) hebben geholpen en voor de gezelligheid hebben gezorgd, werelds!

Groetjes Heidi Duindam
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Havenmeester

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

Jachthavenlocatie

Laan van Adrichem
Kantine/blokhut
De Lier
0174-517702

Postadres

Postbus 125
2678 ZJ De Lier

Kantinebeheer

Kees Verhoog
06-44100907

Redactie

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
Internetadres

wsvwestland@wsv-westland.nl
http://www.wsv-westland.nl

