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Van de voorzitter.
Op de algemene ledenvergadering van 1 april namen wij op
gepaste wijze afscheid van onze penningmeester Joke Kroonen.
Joke was bijzonder verrast dat na de opening van de vergadering
deze werd geschorst na de binnen-komst van de burgemeester
van Gemeente Westland Sjaak van der Tak. De burgemeester nam
de vergadering kort over om Joke in het zonnetje te zetten en
speldde haar voor de gedane diensten in de afgelopen 15 jaar de
Westland Stek speld op.
De vergadering ging akkoord met het toetreden van Cori-ne van
Schaik als penningmeester en Erna Boekestijn als algemeen
bestuurslid.
Na de pauze gaf Pleun van de Ende ons een interessant inkijkje in
de werkzaamheden van het Hoogheemraad-schap van Delfland dat
ervoor zorgt dat wij in het West-land droge voeten houden.
De tewaterzetting begon dit jaar op vrijdagmiddag 10 april en
werd vervolgd op zaterdag 11 april. Zoals wij gewend zijn werden
deze werkzaamheden weer veilig en vakkun-dig door onze
uitgebreide hellingploeg uitgevoerd, mannen weer bedankt.
Enige leden die nog niet gereed waren met hun schepen werden
alsnog 2 weken later op hun wenken bediend.
Dit was een eenmalige actie, laten wij er met z’n allen voor
zorgen dat op de, reeds een halfjaar van te voren bekend zijnde
datum, iedereen klaar is. Het gespreid te water zetten kost de
vereniging veel geld terwijl de hel-lingploeg twee keer in stelling
gebracht moet worden.
Op 24 april werd officieel de vernieuwde Oosterleese brug in
gebruik genomen. Ondergetekende was samen met Wim Verbeek
uitgenodigd om de vereniging te vertegen-woordigen. Ingescheept
bij paviljoen De Zweth werd er
met vertegenwoordigers van o.a. de gemeente Westland, het
Hoogheemraadschap, Gewest Haaglanden, het Varend Corso en
Vereniging Regio Water naar de brug gevaren.
De openingshandeling werd verricht door wethouder Ouwendijk
door het laten wegtrekken van een levensgrote foto van de oude
brug.

Op de terugtocht heb ik namens de vele watersporters die in de
komende tientallen jaren onder deze brug door zullen varen de
samenwerkende instanties bedankt voor de snelle totstandkoming
van dit voor de waterrecreatie belangrijke project.
Volgens de nieuwe vaarverordening van het Hoogheem-raadschap
is het nu ook toegestaan de Wennetjessloot, in het verlengde van
de Holle Watering in Kwintsheul, gemotoriseerd te bevaren. Wij
hebben dit met onze sloep gedaan en zien de Wennetjessloot als
een welkome uitbreiding van ons vaargebied richting Den Haag.
Aan het einde van de Wennetjesloot is de kanovereniging “De
Windhappers” gelegen met hun fraaie clubhuis met een goede
afmeermogelijkheid om een bakkie te doen.
Ik wens u een zonnig vaarseizoen toe.
Met vriendelijke groet, Kees Kornaat
Bericht van Hoogheemraadschap Delfland
Door een defect is de Delflandse Buitensluis in Vlaardingen tot
nader bericht beperkt passeerbaar. De sluis kan alleen nog
handmatig worden bediend op het moment dat de waterstanden
dit toestaan. Wie de sluis wil passeren, moet dit daarom een dag
van tevoren kenbaar maken aan de havenmeester via
telefoonnummer (010) 24 84 333.

Vriendelijk verzoek van de havenmeester:
Onderstaand formulier graag inleveren als u met uw boot voor
langere tijd afwezig bent. U kunt natuurlijk ook e-mailen. Mocht u
eerder dan verwacht terugkomen, graag even bellen met de
havenmeester.
MELDING VAN AFWEZIGHEID
Naam schip…………………………………………..

Naam eigenaar……………………………………..
Datum vertrek……………………………………...
Datum terugkomst………………………………..
Ligplaats = steigernr.……………………………
Opmerking:
In te leveren bij de havenmeester.

Havenmeester
Wim van Schaik
Na 16.30 uur (doordeweeks) en in het
weekend:
06 18 37 47 95
0174 517845
wim1@kabelfoon.net

Gelegenheid maakt de dief.
Onze vereniging was evenals een aantal verenigingen in
Vlaardingen recent het slachtoffer van het dievengilde met als triest
resultaat de diefstal van een gloednieuwe
buitenboordmotor. Geef de dief zo min mogelijk de gelegenheid om
zijn slag te slaan door alles aan boord goed op te bergen en geen
kostbare dingen aan boord te laten liggen. Ook wordt aan-geraden uw
boot niet alleen met touwen vast te leggen aan de steiger, maar ook
een stevig slot te gebruiken.
Het probleem is dat vrijwel alle jachthavens een open achter-kant
hebben die niet of nauwelijks is te beveiligen.
Aan de voorkant is het van belang het toegangshek steeds achter u te
sluiten ook als er maar even van en naar de auto op het
parkeerterrein gelopen wordt.
Wij hebben afgelopen weken moeten constateren dat op een zeker
moment en het toegangshek bij de kantine openstond en de deur van
de kantine en de la in het aanrecht en dat het
geldkistje in deze lade ook open stond (!!!) zonder dat er iemand in
de directe omgeving aanwezig was. Gelukkig was er niets vermist,
maar dit had ook anders af kunnen lopen.
Let dus op !!!.
Wij willen als vereniging onderzoeken of het haalbaar is om gezamenlijk met de verenigingen in Vlaardingen de mogelijkheden van
cameratoezicht verder te bekijken.

Stremming in het Zwethkanaal.
Wij ontvingen van het Hoogheemraadschap van Delfland het
bericht dat de stremming van de Zwethbrug in het Zwethkanaal
ter hoogte van Westerlee richting Oranjesluis tot 26 juni a.s. zal
duren.
Het bestuur

Paaskaart- en spelletjesavond
27 maart 2015
Deze avond was weer heel gezellig en goed bezet met 5
tafels klaverjassen, 1 tafel jokeren en 1 tafel spelletjes.
Natasja en Esther hebben er een fijne avond voor ons
van gemaakt, bedankt dames!!
Uitslag klaverjassen:
1. John Kreeft 5291
2. Jurjen Ypma 5232
3. Els v.d. Laar 5092
4. Frank v. Leeuwen 5026
Spelletjes Erna Boekestijn
Jokeren Gerda Noordam
Wat is het toch fijn om van zo een club lid te zijn!
Groetjes Els v.d. Laar

Afscheid van het Roerblad
Na 4,5 jaar het Roerblad met veel plezier gemaakt te
hebben, ga ik de redactie nu overdragen.
Dit niet alleen omdat het penningmeesterschap behoorlijk wat tijd
vraagt buiten mijn baan, maar omdat het voor mijn gevoel ook wel
weer tijd wordt voor een nieuwe, frisse blik op ons Roerblad.
Erna Boekestijn, ons nieuwe algemene bestuurslid, heeft
aangeboden om de redactie op zich te gaan nemen, ze lijkt me
daarvoor absoluut de juiste persoon, dus ik draag het stokje dan
ook met een gerust hart over.
Ik wil iedereen bedanken die me steeds weer heeft voorzien van
kopij, want anders sta je als redactie toch lelijk met lege handen
en natuurlijk Koos Langelaan voor het steeds weer aanleveren van
de omslag.
Ik wil jullie vragen dit, met net zoveel enthousiasme, ook te doen
voor Erna zodat het voor haar een plezier wordt om het Roerblad 4
x per jaar te maken! Waar ze de tijd vandaan gaat halen weet ik
niet, maar dat komt vast helemaal goed! Veel plezier en succes
Erna!
Groetjes,
Corine van Schaik

ONZICHTBAAR GEVAAR!
Ieder jaar eist dit gevaar weer
een aantal slachtoffers, zowel
thuis als op plaatsen waar wij
graag onze vrije tijd
doorbrengen, zoals b.v. caravans
en boten. Waar hebben we het
hier over? We praten over een
gas dat zomaar kan ontstaan,
namelijk koolmonoxide, ook wel
bekend als "kolendamp".
Wikipedia: Koolmonoxide is een
kleur- en reukloos giftig gas, dat lichter is dan lucht. In het bloed
hecht het zich aan het zuurstoftransport-eiwit hemoglobine in rode
bloedcellen, waarbij het zuurstofgas (O2) verdringt. Het vermogen
van koolstofmonoxide om zich vast te hechten op dit eiwit is circa
240 keer zo groot als dat van zuurstof. Dat betekent dat zelfs bij
een geringe concentratie van koolstofmonoxide in de lucht relatief
veel koolstofmonoxi-de in het bloed terecht kan komen en er
vergiftigingsver-schijnselen kunnen optreden.
Daarom is een kleine hoeveelheid koolmonoxide al genoeg om
gevaar op te leveren. Ook het verhaal dat het gas zwaarder is dan
lucht is niet waar, het is zelfs een fractie lichter, maar omdat het
de zuurstof in ons bloed zo gemakkelijk verdrijft is het zo
ontzettend gevaarlijk. Het gas ontstaat bij een onvolledige
verbranding van zowel vaste, vloeibare en gasvormige
brandstoffen. Te denken valt hierbij aan olielampen, gas- of
oliekachels, geisers en niet te vergeten onze alom aanwezige
koelkasten op gas. Vuile branders en/of een laag zuurstofgehalte
kunnen dan gemakkelijk koolmonoxide doen ontstaan. Zorg
daarom voor een goed onderhouden geiser/ koelkast/kachel en
zorg ook voor voldoende ventilatie.
Wij wensen u een goede en vooral veilige vaart.
Koos Langelaan

Verzekeringen met betrekking tot aansprakelijkheid bij het
bestuur en leden van onze vereniging. Aan-sprakelijkheid
bij het takelen van boten en onderlin-ge aansprakelijkheid
van leden. De wenselijkheid uw pleziervaartuig te
verzekeren tegen casco schade.
In Het Roerblad van maart 2013 heb ik een stukje geschreven
over verzekeringen in verband met takelen en te water laten van
boten (als u dat wilt nalezen, raadpleeg dan het boekje en niet de
website omdat daar blz.14 niet is opgenomen)
A: Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
Bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor grove foute
verwijtbare beslissingen, die de vereniging geld kosten. In die
specifieke gevallen kan die schade
worden verhaald op de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
B: Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor de
vereniging.
Zowel bestuur als leden kunnen aansprakelijk worden
gesteld voor een schade. Denk aan: bij het bergen worden de
banden door de bergingsploeg niet goed om het schip gelegd.
Het schip glijdt uit de banden waardoor schade ontstaat aan een
ander schip of letsel aan omstanders. Ander voorbeeld: Iemand
die betrokken is bij de berging, steekt de weg over, ziet fietser
niet, die komt ten val en heeft schade en letsel. Een van de leden
maait het gras en er slingert een steen door een autoruit.
In eerste instantie moet altijd zowel bij A als B de eigen WAverzekering worden aangesproken. Maar zodra blijkt dat de schade
is ontstaan in verenigingsverband, zal de WA-particulier
verzekering altijd verwijzen naar de verzekeringen zoals bij A en B
zijn vermeld.
Gemeenten hebben een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten
als een soort vangnet voor vrijwilligers.

Indien een willekeurige vrijwilliger bij een vereniging helpt en
schade veroorzaakt aan anderen, dus niet aan een schip dat hij
helpt verven, en hij veroorzaakt schade die niet onder B valt en hij
kan ook zijn eigen WA-verzekering niet aanspreken, dan kan een
beroep op de collectieve vrijwilligers aansprakelijkheidsverzekering
van de gemeente worden gedaan.
Hierbij heb ik in het kort een schets gegeven van de verzekeringen
A en B die wij hebben afgesloten.
Uiteraard zijn er talloze andere voorbeelden van schadegevallen te
bedenken, met weer de nodige polis-uitsluitingen, maar dat gaat in
dit verband te ver.
Nu de wenselijkheid om een cascoverzekering af te sluiten voor uw
pleziervaartuig.
Uit een paar hierboven geschetste voorvallen blijkt dat schade aan
uw schip in bepaalde situaties is te verhalen op een waverzekering van de vereniging.
Maar... soms kan niet worden vastgesteld of er
aansprakelijkheid is en zo ja bij wie. Wie heeft een fout
gemaakt, of is
nalatig geweest?
Stel: de boten staan keurig op het winterterrein en er raakt er een
in brand. Dat kan schuld bij de eigenaar
opleveren.
Maar als deze niets te verwijten valt, kan de eigenaar van een
naburig schip dat ook in brand raakt, zijn schade niet verhalen op
zijn buurman. Ook bij storm is een keten van schaden denkbaar.
Dergelijke situaties kunnen zich ook in de haven voordoen.
Vandalen kunnen verantwoordelijk zijn voor grote keten-schaden.
Denk aan de branden aan de woonboten in Zuid Limburg afgelopen
winter.
Ook bij takelen kan er iets gebeuren, wat niet te herleiden is tot
een fout of nalatigheid van wie dan ook en er ontstaat schade aan
een schip. In zo'n geval blijft de eigenaar zelf met de schade
zitten.

Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid,
tenzij er polisdekking is op een van de afgesloten
verzekeringen A of B.
Ik adviseer u dan ook een cascoverzekering voor uw schip af te
sluiten zodat u in ieder geval een beroep op uw eigen verzekering
kunt doen. Daarnaast wijs ik u erop dat u natuurlijk ook een
aansprakelijkheidsverzekering moet hebben voor uw schip, voor
het geval u als eigenaar voor een schade aansprakelijk wordt
gesteld. Dit is ook in het Huishoudelijk Reglement van onze
vereniging opgenomen. Uw WA-gezinsverzekering sluit schade
veroorzaakt met of door het gebruik van vaartuigen uit. Soms
wordt een uit-zondering gemaakt voor bootjes met een
motorvermogen van minder dan ca. 4 PK en voor kleine zeilboten.
Ik hoop hiermee iets meer duidelijkheid te hebben gege-ven in de
materie over aansprakelijkheid bij bepaalde gebeurtenissen, waar
we soms zomaar mee te maken kunnen krijgen.
Wim Verbeek juni 2015

Jonge schipper Jan van de Laar:

Toespraak uitreiking WestlandStek aan
Joke Kroonen door burgemeester Van der Tak

Precies 20 jaar geleden, in 1995, werd u lid van de enige
watersportvereniging in Westland. Een vereniging die is opgericht op
26 oktober, de 299ste dag van het jaar 1974, die zich inzet voor de
Westlandse watersporter.
 Met zo’n 70 km aan water leent dit vaarstelsel zich goed voor vele
watersportmogelijkheden.
 Na 5 jaar lidmaatschap besloot u samen met Richard Busscher en
Peet Smit een bestuur te vormen en werd u naast penningmeester
ook 6 jaar lang secretaris. Met zachte doch dwingende hand heeft u
het financieel beheer naar uw hand gezet en gebracht naar een
gezonde financiële situatie.
 Als secretaris organiseerde u diverse evenementen voor de
vereniging:
 Denk aan de bekende Rabobank viswedstrijden,
 Een kampeerweekend met de hele vereniging op een eilandje in de
Foppenplas,
 Bustochten naar het Maritiem Museum in Rotterdam,
 En als liefhebster van de BBQ zorgde u elk jaar, gedurende 15 jaar,
voor een gezellig, feestelijk en vooral uitgebreid BBQ-feest in een tent
op het parkeerterrein.
 Jaarlijks kwamen ook de bingo- en kaartavonden terug. Waar u de
verantwoording nam voor de organisatie en voor het inkopen van de
prijzen.
 Kortom u brengt mensen in beweging, u bent een spin in het web
en vanwege uw zorgzame inzet wordt u vanuit de vereniging gezien
als moeder. U vergat bijvoorbeeld nooit de zieken of de mensen die in
het ziekenhuis kwamen te liggen. U zorgde voor de aandacht
hiervoor.

 Van evenementen en gebeurtenissen nam u foto’s en maakte u
jaarboeken. Hierdoor beschikt de vereniging nu over een waardevol
beeldend verslag van de laatste 15 jaar.
 Zoals een penningmeester betaamt, zag u ook altijd in-komsten
voor de vereniging. Zelfs als het water bevroren was. Verschillende
keren organiseerde u ‘Koek en Zopie’ in de jachthaven. Iedereen werd
door u opgetrommeld en mocht dan dagen in de kou de spullen
verkopen of de stempelpost bemannen tijdens schaatstoertochten in
Westland.
 Vorig jaar bestond de vereniging 40 jaar en kon zij op uw inzet
rekenen. Door een door u samengestelde commissie konden vele
activiteiten georganiseerd worden met als
hoogtepunt het feest in De Tuinderij.
Voor uw inzet voor deze vereniging bent u in 2010 benoemd tot erelid
en vandaag neemt u afscheid als penningmeester. Op basis van uw
verdiensten voor
Watersportvereniging Westland heeft het college van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland op 3
februari 2015 besloten om aan
Johanna Rudolfina Anna Kroonen-Steenbergen
geboren
27 november 1951 te
Delft
DE WESTLANDSTEK VAN
DE
GEMEENTE WESTLAND
toe te kennen op grond van
de volgende activiteiten
sinds 2000 bestuurlijk
betrokken bij
Watersportvereniging Westland.

Verslag van de vergadering van WSVW van
woensdag 1 april 2015.
1. Opening en vaststelling agenda en ingekomen stukken
De voorzitter opent de vergadering en heet ons allen
hartelijk welkom op de ALV van 1 april 2015.
De ereleden worden speciaal welkom geheten:
Henk Krijgsman, Jan Torenstra, Wilfried Bleidorn,
Joke Kroonen en Peet Smit. Ook een hartelijk welkom aan de nieuwe
leden: dat u zich maar snel thuis mag voelen.
Vitis Welzijn wordt bedankt voor het beschikbaar
stellen van deze ruimte.
Er zijn 2 afmeldingen: Cees Verhoog en Johan Brouwer.
2. Notulen ledenvergadering van 5 november 2014.
Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Jaarrekening.
Het financieel verslag ligt op tafel.
Joke licht het toe, er zijn geen vragen.
De contributie van het Watersportverbond is per lid € 19,70
De Rabo Clubactie heeft 75 stemmen opgeleverd wat
resulteerde in een bedrag van € 168,75.
Voortaan worden de spullen van de kantine bezorgd
door AH.nl op zaterdagmiddag, waardoor de prijzen
van de consumpties misschien wat omhoog gaan.
Kascontrole en goedkeuring verleend door
Mevr.v.d.Hoeven. Eigenlijk moet zij afscheid nemen,
maar omdat het andere kascommissielid bestuurslid
wordt heeft zij aangegeven nog een jaar voorzitter te
willen zijn. Een ander kascommissielid wordt gevraagd,
Natasja Vlamings biedt zich aan.
Na agendapunt 3 schorst de voorzitter de vergadering,
u kunt op de vorige pagina’s lezen waarom.
De voorzitter bedankt de Burgemeester. Wij willen de watersport naar
een hoger plan brengen.

4. De secretaris leest het halfjaarverslag voor.
Halfjaarverslag van de secretaris van WSVW van november
2014 tot april 2015:
Het bestuur was samengesteld uit de volgende leden:
Kees Kornaat Voorzitter
Wil van Kester-Zwinkels Secretaris
Joke Kroonen Penningmeester
Wim Verbeek Algemeen bestuurslid
John Kreeft Algemeen bestuurslid
Het bestuur heeft het afgelopen halfjaar 4 keer vergaderd in de
winterkantine.
De voorzitter heeft een mooi boekwerk gemaakt over het compensatieplan voor een eventuele nieuwe haven en dat op 8 januari
2015 aangeboden aan Wethouder Ouwendijk van gemeente
Westland. Er is een gesprek geweest met de Wethouder over de
Oostelijke Randweg.
Er worden verschillende mensen benaderd om te adverteren in het
Roerblad.
In de vergadering van januari komen twee aspirant bestuursle-den,
Corine en Erna, meedraaien in het bestuur.
In Januari zijn de papieren binnengekomen over de Rabo Clubactie en
Corine heeft ze naar alle leden gestuurd om zoveel mogelijk stemmen
binnen te halen voor WSVW. Dit heeft 75 stemmen opgeleverd en een
bedrag van €168,75.
De Nieuwjaarsreceptie is prima verlopen. Er waren ongeveer 50 leden
aanwezig en het was erg gezellig. Kees blikte terug op het afgelopen
jaar en keek vooruit naar 2015.
Kees is geïnterviewd door het blad “Beleef Westland”van uitgeverij
Wegener.
Dank wordt uitgebracht naar iedereen die zich het afgelopen jaar
heeft ingezet voor de vereniging, waardoor het zo goed loopt.
Zaterdagmorgen gaat de voorzitter wel eens naar de Bongaard om in
gesprek te gaan met CDA gemeenteraadslid Cor van der Mark.
Er worden door de gemeente drie hellingen aangelegd om boten te
water te laten, waardoor er waarschijnlijk minder mensen van de
helling van WSVW gebruik zullen gaan maken. Daardoor
zullen we waarschijnlijk minder inkomsten uit de helling hebben.
Er was dit jaar weer een goede opkomst bij de twee
herhalingscursussen Reanimatie/AED.
In het Roerblad van maart is het rooster voor de klussen van de
zelfwerkzaamheid gepubliceerd. Hou goed in de gaten wanneer u aan
de beurt bent.

Joke is op de bestuursvergadering van 19 maart voor de laatste keer
aanwezig geweest en ze heeft dan 165 vergaderingen
bijgewoond in 15 jaar.
De activiteitencommissie gaat dit jaar stoppen. Dit vinden we heel
jammer en we zijn naarstig op zoek naar nieuwe leden die de
organisatie van gezellige bijeenkomsten op zich willen nemen.
Zaterdag 11 april wordt er om 7 uur gestart met het te water laten
van de boten. Dit jaar kan Arco alle boten in het water laten zakken.
Wil van Kester-Zwinkels, secretaris WSVW
5. Halfjaarverslag van de voorzitter.
Verslag van de voorzitter vanaf november 2014.
Wij hebben als vereniging de zienswijze voor het verhogen van de
spoorbrug in Delft op 20 januari tezamen met de rondvaartbootondernemers en watersportverenigingen ondertekend. Het
verzoek was om bij het verbreden van het spoor van 2 naar 4 banen
de bestaande brug te verhogen naar een doorvaarthoog-te van min.
1,80 m.
Op 8 januari hebben Wim Verbeek en ondergetekende aan wethouder Ouwendijk ons compensatieplan jachthaven aangeboden en
toegelicht. Wij kregen complimenten voor de degelijke aanpak en
opzet van het plan. Het zal worden meegenomen in de besluitvorming
bij de aanleg van de Oostelijke Randweg. Begin april nemen wij weer
contact op met de gemeente over het verdere verloop van de
ontwikkeling rond de weg.
Eind januari vond de laatste bespreking plaats over het veel besproken vaarwegenknooppuntensysteem van de Provincie. De
bedoeling is het systeem voor de zomer op te leveren.
De werkzaamheden rond de Oosterleese brug vorderen gestaag. De
verwachting is de brug rond eind april op te leveren. Over de
werkzaamheden aan de Zijdekadebrug onder de N223 valt te melden
dat de werkzaamheden enige tijd stilgelegen hebben i.v.m. met te
verwachten trillingen tijdens het heien van de landhoofden die van
invloed zouden kunnen zijn op de stabiliteit van de veendijken.
Inmiddels is een aangepaste vergunning door het HHD aan de
aannemer verleend en zijn de werkzaamheden hervat. De
verwachting is dat het heiwerk midden april gereed is en de
uiteindelijke opleverdatum rond half juli zal liggen. Tot die tijd
moeten ook de lagere boten omvaren langs de 7 gaten.
Wij hebben als vereniging positief gereageerd op de nieuwe
vaarverordening van het HHD. De vaarvergunningen zijn afgeschaft
en de Wennetjessloot mag gemotoriseerd bevaren worden, wat voor
sloepen een rondje Poeldijk mogelijk maakt.

Het project passantenhaven in Monster krijgt een vervolg. Studenten
van de Hogeschool Rotterdam gaan na wat de toeris-tische
mogelijkheden zijn om hier een passantenhaven in de ou-de maalkom
te realiseren. Ondergetekende is door de gemeente Westland en
Regio Water gevraagd de studenten hierin te begeleiden.
Op 24 maart werd in de Rabobank het Magazine “Beleef West-land
”ten doop gehouden in het kader van Westland Promotie. In dit
keurrijke glossy magazine is een volle pagina gewijd aan de
waterrecreatie en onze vereniging. Exemplaren ter inzage. De
gemeente Westland brengt sinds enige tijd de nieuwsbrief
“Voortvarend Westland “uit met wetenswaardigheden over de
Westlandse Waterrecreatie en aanpalende onderwerpen, een teken
dat zij deze activiteit steeds belangrijker gaan vinden.
In de zomerperiode nemen Wim Verbeek en ik het Huishoudelijk
Reglement onder de loep, want dit nu al weer ruim 7 jaar gele-den
opgestelde document heeft een APK beurt nodig waarover wij u in de
ALV van November zullen berichten. Tot zover de externe activiteiten.
6. Havenzaken, hellingdagen, groot onderhoud en werkdagen.
John inventariseert wie er later het water in wil. De eerste boten gaan
op 11 april en de andere 14 dagen later, de meerkosten van ongeveer
€ 25.00 zijn voor rekening van de booteigenaren. Goed geregeld vond
iedereen. Het is John een
doorn in het oog dat parkeren op het terrein, parkeren moet je in de
vakken of je kunt een vergunning kopen van € 15.00 bij Corine. Harry
kwam daar later op terug en vroeg aan John wat is dit nu? John zei
toen doodnuchter “Harry het is vandaag 1 april”.
De deur van de container staat vaak open, de laatste die weg-gaat
moet die deur dicht doen, want als er spullen gestolen worden dan
ben je daar niet voor verzekerd.
Samen met Arco moet worden afgesproken wanneer de boten te
water gaan. In 2016 gaan de boten op 9 april in het water.
Groot onderhoud aan de haven, oproep vrijwilligers die willen helpen
in april de nodige klussen te doen. Als er ideeën zijn van
werkzaamheden die gedaan moeten worden zet ze dan op de lijst die
in de kantine hangt. De aangedragen klussen worden beoordeeld door
de havencommissie.
Dit jaar starten wij op 4 april maar volgend jaar wordt er
eerder begonnen met klussen in verband met werkzaamheden die al
voor de berging moeten zijn afgerond.
Degenen die later het water ingaan moeten alles zelf goed onderling
afspreken, dit wordt niet door de bergingscommissie gedaan.

7. Evenementencie.
Corine wordt bedankt voor het verzorgen van het Roerblad, het ziet
er altijd perfect uit.
De activiteitencie gaat stoppen, dit vinden we heel erg jammer.
Natasja en Esther krijgen bloemen uitgereikt.
Jan en Lenie Torenstra gaan de kaartavonden verzorgen.
Natasja en Esther gaan de Bingo-avond verzorgen.
Nu zoeken we nog mensen voor de openingstocht en de BBQ.
Wie zetten we in het zonnetje: Adri krijgt bloemen en ook Gerrit de
Bruin omdat hij altijd kosteloos zijn boot beschikbaar stelt voor het
varen met de bejaarden. Mevr. V.d. Hoeven krijgt bloemen en ook
Rob Kuijt, Rob we zijn blij dat je toch wilt blijven. Ook de hellingcie
wordt bedankt.
8. Bestuursverkiezingen.
Kees Kornaat reglementair aftredend, maar stelt zich nog voor
een periode van drie jaar herkiesbaar. Er volgt een applaus.
Wil van Kester reglementair aftredend, zij stelt zich nog
een jaar herkiesbaar. Er wordt van Joke afscheid genomen, maar
Joke zegt dat ze nog wel op de haven blijft komen.
Joke bedankt de leden voor het vertrouwen en wenst
Corine en Erna veel succes.
Het bestuur stelt voor Corine van Schaik te benoemen als
penningmeester en Erna Boekestijn als algemeen Bestuurslid. Er volgt
een applaus en een algemene instemming van de ALV. Joke wordt
nogmaals bedankt en Corine en Erna succes toege-wenst. Corine en
Erna nemen zitting achter de bestuurstafel.
9. Rondvraag en sluiting.
Er is een vraag of het mogelijk is om de boten te wisselen
zodat niet altijd de kleine boten in de modder staan. We kunnen nu
geen stappen ondernemen we moeten afwachten wat de gemeente
gaat doen. Maar er zal binnen het bestuur over nagedacht worden.
De sloepentocht met ongeveer 20 sloepen is op zaterdag 6 juni.
De brug over de N223 is zeker voor augustus klaar.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt ieder voor zijn of haar
inbreng. Dan is er pauze en na de pauze komt Pleun v.d. Ende het
een en ander vertellen over het Hoogheemraadschap van Delfland.
Daarna krijgen we nog een borrel en een paar hapjes en gaan we
voldaan weer naar huis.
Wil van Kester-Zwinkels secretaris WSVW.

Kokkie Kombuis
Een eenvoudig macaronirecept voor aan boord:
Benodigdheden:
250 gram macaroni
1 prei
250 gram shoarmavlees
1 blikje champignonsoep
Bereidingswijze:
Vlees bakken, gewassen prei mee-bakken, gekookte macaroni
erdoor roeren en daarna het blikje champignonsoep erdoor
roeren.
Eet smakelijk, Els van de Laar

BBQ 5 september 2015
Nog even en dan is het weer tijd voor het jaarlijkse
BBQ feest! Het is fijn om met onze leden onder elkaar onder het
genot van een bakkie en een borrel lekker bij te kletsen. De BBQ
zal zoals gebruikelijk vol liggen met heerlijke spiesen en stevige
hamburgers. Geef je vóór 20 augustus op via het formulier in de
kantine of stuur een mailtje naar blad@kabelfoon.nl.
Kosten €10 euro p.p.
inclusief
5 consumptiebonnen.
Aanvang 16.00 uur 7

Hemelvaartsweekend 11 t/m 17 mei 2015 op
De Kaag.
Een weekend met een “zonnig” randje. Wat hebben we genoten met 4
boten. Veel zonneschijn, veel stevige windvlagen, veel bakkies koffie
met een koekje! Veel gelachen en af en toe een drankje, ja toch!? De
Elly2, de Stena, de Reality en de Wind-kracht. Nou, ik kan jullie wel
vertellen dat er elke dag wel wind was, uit alle hoeken.
Windschermen werden Wimmmmmscher-men!! Punt NL. Geweldig zo
met z’n allen en wat kun je zo fijn met elkaar genieten, als de avond
valt met elkaar de schepen in, de mannen in de achterkajuit en de
vrouwen in de voorpunt, nou dan weet je het wel!! De fles advocaat
met slagroom kwam ook op tafel, heerlijk!! De oude verhalen, de
boottochten, de haven, echt “knotsgezellig”. Passen goed bij elkaar,
de boots-vrouwen en de bootsmannen.
Het weekend was gevuld met een
boekenmarkt, een terrasje, ja ja, je raadt het
al, een lekker biertje en een wijntje natuurlijk.
En dan de laatste dag (de zondag, koffie en
ontbijt achter het windschermpje) met 4 boten
wegvaren in konvooi, de Kager-plassen over,
het scoutingeiland voorbij en varen maar met
een mooi, zonnig weertje, hebben wij gelukkig
weer! Het mag ook best eens meezitten.
Na een super en mooi weekend voldaan thuisgekomen en dan nagenieten, het is de moeite
waard geweest
dus volgend jaar
zo weer doen! We
praten er nog
steeds over als
we elkaar
tegenkomen op
de jachthaven, een goed teken toch? Allemaal
bedankt voor je spontaniteit en je inzet in Warmond, namens de clan
van de haven, het kleine bruine café!
Adri van Oudheusden

Meerpen
Vanaf het volgende nummer van het
Roerblad starten we met een nieuwe
rubriek, namelijk de "Meerpen". In deze
rubriek stellen leden van onze vereniging
zich voor. De vragen die beantwoord
mogen worden zijn: wie ben je, hoe heet
je boot, sinds wanneer ben je lid van
WSVW, wat was je leukste ervaring met je
boot, welke hobby's heb je naast de
watersport, wat is je beroep, wat is je
burgerlijke staat, heb je kinderen of kleinkinderen en wat wil je
verder nog aan ons kwijt? De laatste vraag die beantwoord moet
worden is: Aan wie geef je de "Meerpen" door? Op deze manier leren
we elkaar in de haven een beetje beter kennen. Degene die het spits
mag afbijten is Patricia Arkesteijn. Van haar zal de eerste "Meerpen"
zijn in het Roerblad van september.

30 mei jongstleden is het vaarseizoen officieel geopend met een
speech van onze voorzit-ter, een
GPS speurtocht op het water, een
live optreden van de huisband
Ziggy Stardust en veel gezelligheid
in ons kleine café. Rob, Karin, Wim,
Koos en vooral Natasja: bedankt
voor deze leuke dag!

Sleutelprotocol
Om een beter toezicht te hebben op de leden welke in het bezit zijn
van de diverse sleutels is een sleutelprotocol opgesteld. De
moedersleutel van de container, het hek en de kantine zullen worden
uitgegeven aan:
De bestuursleden;
De havenmeester;
De kantinebeheerder en zijn plaatsvervangers;
De leden van de commissie zelfwerkzaamheid;
De vaste leden die continu zorgtaken binnen de vereniging uitoefenen
zoals het wekelijks schoonmaken van de kantine en de vaste
onderhoudsmedewerkers;
Overige leden zulks ter beoordeling aan het bestuur.
Zodra één van de hierboven bedoelde personen zijn specifieke taken
beëindigd, moet de moedersleutel worden ingeleverd.
Leden die incidenteel een moedersleutel nodig hebben kunnen deze
voor de betreffende gelegenheid in bruikleen krijgen. De sleutel kan
dan worden opgehaald bij de penningmeester waarbij moet worden
aangegeven gedurende welke dagen men de sleutel nodig heeft.
De leden die nu in het bezit zijn van een moedersleutel zullen
afzonderlijk worden benaderd waarbij nut en noodzaak van het
hebben van de moedersleutel zal worden beoordeeld.
Het moeten inleveren van sleutels heeft niets te maken met een
gebrek aan vertrouwen maar wel met een duidelijk sleutelbeleid.
Personen die de sleutel destijds hebben gekregen op basis van hun
verdiensten voor de vereniging zijn wij uiteraard nog steeds heel erg
dankbaar maar die situatie uit het verleden kan thans heel anders
zijn. Het is zeker niet de bedoeling van het bestuur om leden te
kwetsen.
Het bestuur.

Het stokje wordt overgedragen!
Voor u ligt het laatste Roerblad, waarvoor Corine van Schaik de
redactie heeft verzorgd. Ze heeft het geweldig goed gedaan.
Corine heeft het vanaf april erg druk gekregen met haar werk als
penningmeester van de vereniging en om haar een beetje te
ontlasten wordt de redactie overgenomen door ondergetekende. Ik
kijk ernaar uit jullie reisverhalen, foto's, weetjes, moppen,
interviews, tips, gedichten enzovoort te mogen ontvangen op
blad@kabelfoon.nl of in een envelopje op het adres Korenmolen 8
in De Lier. Alles wat met watersport te maken heeft is welkom.
Beste Corine, bedankt voor je inzet! En veel
succes met het penningmeesterschap.
Met vriendelijke groeten,
Erna Boekestijn (die van Leo).

Van de ledenadministratie juni 2015
Nieuwe leden:
Arie Boekestijn
Gijs Kortekaas
Anil Sommandas
Jacques van Geest

De Lier
Den Haag
De Lier
Naaldwijk

ARIEMAIDEN
LITTLE WING
JOLÉ
BLUE OCEAN

Uitgeschreven leden:
geen
Uitgeschreven hellingdonateurs:
geen
Penningmeester Corine
Tel.nr.: 0174-517845
E-mail: corine1@kabelfoon.net
Als u een nieuw e-mailadres heeft, wilt
u dat dan aan mij doorgeven, zodat we
u via de mail op de hoogte kunnen
houden.
U kunt de deelname van de activiteiten
overmaken naar NL93 RABO 0135 3698 35.

5 sept.

BBQ, €10 p.p., aanvang 16.00 uur

16 oktober

Bingo, €10 p.p., aanvang 20.00 uur

17 oktober

Berging

4 november

Algemene Ledenvergadering winterkantine

11 december

Kerstkaart/spellenavond, €5 p.p. va 20.00u

9 januari ’16

Nieuwjaarsreceptie

Voor alle activiteiten kunt u zich opgeven via de lijst in de kantine
of via blad@kabelfoon.nl.
De kleine bijdrage die u betaalt, kunt u overmaken op IBANnummer NL93 RABO 0135 3698 35 t.n.v. WSVW
met vermelding van uw naam en welke activiteit.

Een fantastisch
vaarseizoen
Gewenst!

