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Van de leden administratie FEBRUARI 2009
Ziekenboeg
Namens de leden van W.S.V.W. stuurde we bloemen in de kerstperiode
naar onze zieke leden.
Dit werd warm ontvangen door Kees Dekker, Ria Weerdenburg,
Maarten v d Berg, Cor v Schie en Arie Boekestein.
Veel beterschap en sterkte gewenst door Bestuur en Leden.
Uitgeschreven Helling Donateur
Bronsteijn

Leidschendam
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Water Sport Vereniging Westland
Uitgave: maart 2009
Opgericht 26 oktober 1974
Rabo Bank Nr:13.53.69.835

Voorzitter

Peter Smit
Leeuweriklaan 48
2678 WN De Lier
0174-516686

Secretaris/penningmeester

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

Jan Torenstra
F.v.Valstarplantsoen
1671 RC Naaldwijk
06-28974413

Algemeen bestuurslid

Kees Verhoog
Dreeslaan 98
2672 DN Naaldwijk
0174-241457
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Voorzitter W.S.V.W

P. Smit

ALAAF!! Beste watersportvrienden, met deze kreet beginnen we ook ons
feestelijk jaar, 35 jaar W.S.V.W. weer een nieuwe mijlpaal. Na de
gezellige Nieuwjaarsreceptie in onze winterkantine en het onthullen van de
nieuwe boegvlag, zetten we koers naar het voorjaar. Gelukkig kunnen we
dan weer dat akelige winterweer weer achter ons laten. De
ledenvergadering dit jaar erg vroeg door omstandigheden op 4 maart, roep
ik u allen op, want er is een hoop nieuws en informatie. En voor u de
mogelijkheid om het voltallige bestuur in actie te zien voor eventuele
vragen of kennis te maken. Natuurlijk op 18 april de berging altijd weer
een enorme happening. Maar mensen let op, wees op tijd en denk vooral
om de veiligheid en vooral in het voorjaar zeer gladde steigers. Zijn er die
dag vragen, ikzelf ben er en ook de andere bestuursleden. Dan zijn er nog
nieuwe ontwikkelingen betreffende de activiteiten, die ik persoonlijk zeer
belangrijk vind in een vereniging, een openingstocht, klaverjas of
viswedstrijd, het maakt niet uit. De verbondenheid/saamhorigheid en
plezier wat dat brengt, is minstens net zo belangrijk als een boot
neerleggen aan een steiger met een sleutel van het hek.
Zo kan ik het persoonlijk alleen opbrengen, om de vereniging met het hele
bestuur zo goed mogelijk te leiden.
Maar dan hoor ik, dat Klazien en Kees Dekker moeten stoppen. Kees tobt
met gezondheid en zoals u weet het is een echt team die twee. Hiervoor
alle respect en wij gaan ze nog bedanken. Maar toch wat nu? De
activiteiten moeten doorgaan. Gelukkig had Klazien de naam al laten
vallen van Heidi. Joke is gaan praten met Heidi Duindam en Hennie Stok,
en gelukkig staat er weer een team op die zich wil inzetten en komend jaar
zal Joke ze begeleiden. Helemaal super toch ook een opluchting voor
Klazien en Kees, want zij verdienen het voor de tijd dat zij het geweldig
hebben gedaan. Dus mensen kom vooral ook naar onze activiteiten. Je ziet
wij doen er met zijn allen veel moeite en inspanning voor.
ALLAAF uw Voorzitter.
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Beste leden van de W.S.V.W
Hierbij wil ik graag weten van jullie of je de volgende winter de kant op
gaat.
Gaarne zou ik dat al met de tewaterlating van jullie vernemen.
Dan heb ik ruim voldoende tijd om het winterterrein voor de volgende
winter in te delen.
Zoals dat de laatste jaren gaat is er tijd tekort om alles goed te regelen.
Het is dan steeds weer veel werk voor mij om alles in te delen.
Wij willen als vereniging graag het terrein zo vol mogelijk hebben, want
het levert voor de W.S.V.W. weer het nodige geld op!!
Als ik weet wie er de kant op gaat, kan ik bekijken hoeveel plek er over
blijft.
De over gebleven lege plekken kunnen we dan aan tijdelijke winterliggers
aanbieden.
We gaan dit jaar 18 april weer in het water.
Normaal gesproken weten de meeste van jullie dan ook of je de volgende
winter ook weer op de kant gaat.
Met als uiterste datum van aanmelden 1 mei 2009.
Wie dan niet is aangemeld, wordt uitgegaan dat die de volgende winter
niet op de kant wil, en dus in het water blijft liggen.
Deze afspraak staat dus vast met u.
Er kan gebeld worden met 06 28974413 of mailen naar
jltorenstra@kabelfoon.net
Ik hoop op jullie medewerking
m.v. gr . Jan Torenstra
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Uitnodiging algemene ledenvergadering
Op Woensdag 4 Maart 2009
In De Ark, Rijnstraat De Lier
Tijdstip is 20.00 uur
Aan de orde is deze avond een bestuursverkiezing
Termijn verloop van de penningmeester
Joke Kroonen stelt zich herkiesbaar als penningmeester
Termijn verloop van algemeen bestuurslid
Leo v Geest stelt zich niet meer herkiesbaar
Vacant is nog de functie secretaris
Vacant is de bestuursfunctie externe zaken
Wij willen voordragen aan u
Peter v Wamelen stelt zich kiesbaar als algemeen bestuurslid onderhoudt
Wilt u zich aanmelden voor een bestuursfunctie neem contact op met
bestuur
Voor of tegen stemmen kunt u aangeven t/m 1 maart 2009 bij secretariaat
Bestuur W.S.V.W.
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Beste Watersporters..
De uiterste datum van teren en schuren moet nog even onder de
aandacht worden gebracht. I.v.m. het uitharden van de teerlaag, kan
worden geteerd tot uiterlijk 4 weken vóór de tewaterlating. Dit om te
voorkomen dat de teerlaag wordt beschadigd door de banden van de
hijskraan, maar ook om te voorkomen dat de boot van een ander wordt
bevuild door de teer die is achtergebleven aan de hijsbanden.
Het schuren kan tot uiterlijk 2 weken voor de tewaterlating.
Communiceer met je medewatersporters als je aan de boot gaat
werken, zodat je met elkaar rekening kunt houden en elkaar geen
overlast bezorgt.
Verder even over de boten tewaterlating:
Deze is gepland op zaterdag 18 april
Ik hoef het eigenlijk niet meer te zeggen, maar we beginnen natuurlijk
weer om 08.00 uur. Ik hoop dat ik weer op de oude bergingsploeg kan
rekenen. Ben je toevallig verhinderd, geef dit dan even aan mij door.
Dan kan ik tijdig voor vervanging zorgen.
Zaterdag 18 april is de kantine de hele dag geopend. Echter tijdens de
koffiepauze en de middagpauze is de kantine alleen bestemd voor de
bergingsploeg. Dit in verband met ruimtegebrek.. De meeste leden
weten dit echter al en we rekenen dan ook weer op ieders begrip
hiervoor.
Wil ik er nogmaals op wijzen dat het liggeld betaald moet zijn vóór
de tewaterlating, dus voor zaterdag 18 april;
Ook verzoek ik u op die dag op tijd te komen, zodat de
bergingsploeg vlot door kan werken;
Er hangt een schema in de kantine, waarop staat aangegeven welke
ligplaats aan u is toegewezen;
Binnen één week na de tewaterlating dienen de eigenaren zelf de
bokken van hun boot te hebben opgeruimd. Indien dit daarna door
de havenmeester moet gebeuren, worden deze meegegeven aan de
oudijzerhandelaar en heeft U bij de volgende berging een probleem.
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Nadrukkelijk wordt u er weer op gewezen dat er beslist geen
kinderen tussen de boten door mogen lopen en/of om en
onder de kranen en vrachtwagens mogen lopen.
Dit is levensgevaarlijk.
Het bestuur wijst hierbij dan ook elke aansprakelijkheid af en
wijst u nadrukkelijk op uw eigen verantwoordelijkheid ten
opzicht van de kinderen en uzelf.
Dit was alles voor dit moment. Ik zie jullie op de ledenvergadering
woensdag 4 maart en vervolgens dus op zaterdag 18 april als de boten weer
in het water gaan.
Peter Smit, uw voorzitter

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 2009/2 verschijnt half juni;
Uiterste inleverdatum kopie is dan 1 juni.
Jan Grootscholten
E-mail: (lejamo@kabelfoon.nl)
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Geachte Westlandse watersporters,
Aangezien de hele wereld om ons heen in een snel tempo verandert
ontkomen ook wij als watersporters niet altijd aan veranderingen. Want
zoals we inmiddels allemaal weten staat het project Molensloot voor de
deur. En ondanks dat het nog lang lijkt te duren voor de eerste paal voor dit
project de grond in gaat zullen wij ons zelf als jachthaven zeker in de
kijker moeten spelen bij de gemeente. Hierbij is het dan ook van groot
belang, dat we goed beslagen ten ijs komen want anders liggen we straks
aan de laatste speen.
Dat wil zeggen, dat we met een compleet plan van aanpak moeten komen
inclusief tekeningen, begrotingen en ideeën. Als bestuur zijn we hier dus al
druk mee bezig. Heel erg blij zijn we met Kees Kornaat en Wim Verbeek
die als commissie enorm veel tijd en werk in dit plan steken.
Om ons wat breder te oriënteren over de mogelijkheden en moeilijkheden
die het opzetten van een nieuwe haven met zich meebrengt, hebben we
zaterdag 17 januari een bezoek gebracht aan jachthaven “De Bommeer”.
Hier werden we zeer hartelijk ontvangen door de voorzitter en de secretaris
van De Bommeer die trots vertelden, dat deze haven al 75 jaar bestaat en al
diverse locaties heeft gehad, maar uiteindelijk in deze boerderij aan de
Vlaardingse Vaart is neergestreken. Na een goed gesprek en een bakkie
hebben we een interessante rondleiding gehad.
De Bommeer heeft 150 ligplaatsen en goede faciliteiten zoals een botenlift,
een grote kantine, aparte ruimtes om te schilderen, zagen en aan motoren te
sleutelen.
Een overdekte loods waar gewerkt kan worden en een buitenterrein waar
de boten overigens erg dicht op elkaar liggen.
Ook is er een zeilschool in de vereniging waar vrijwilligers de jeugd in
optimisten leert zeilen.
Na een ronde over het buitenterrein en de haven zelf zijn we teruggegaan
naar de kantine voor een afsluitend drankje. Al met al was het een zeer
leerzaam bezoek waar we diverse ideeën hebben opgedaan voor een
eventuele nieuwe haven. Daar moeten we ons dan ook met zijn allen voor
inzetten waarbij alle hulp, ideeën en inzet nodig zal zijn.
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Rest mij dan als laatste nog te melden dat mijn periode van drie jaar als
bestuurslid van de watersport vereniging erop zit en ik mezelf niet meer
verkiesbaar stel. Doordat ik buiten De Lier woonachtig ben, kan ik mezelf
als bestuurslid te beperkt beschikbaar stellen voor de haven. Wel heb ik het
bestuur beloofd dat ik voor werkzaamheden aan de haven beschikbaar blijf
omdat ik de haven een warm hart toe draag. En laten we hopen dat deze
werkzaamheden in een nieuw te ontwikkelen haven zullen zijn.
Leo van Geest.

Vrijdagavond 3 april zullen we weer een kaartavond organiseren in de
winterkantine. We beginnen we om 19.45 uur en voor iedereen zijn er
misschien eieren? Als je goed speelt zou je wel eens een chocolade-ei
kunnen winnen. Schrijf je naam op de deelnemerlijst in de kantine van de
jachthaven, of bel even naar Hennie Stok Tel. 06-14023084 of Heidi
Duindam Tel. 06-14044495. En eh, denk erom “vol is vol”
Het inschrijfgeld is zoals altijd € 2,50
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KOEK EN SOPIE
Wat een ijspret was er deze winter. Het waren een paar mooie
schaatsdagen op 10 en 11 januari. Dus gauw wat ondernemen en regelen
voor een koek en sopie aan de haven.
De vreugde werd nog groter toen de ijsvereniging uit De Lier bij ons te
gast kwam voor de start en stempelpost van de te rijden Toertocht.
Gezelligheid en plezier stond bij ieder op z’n gezicht te lezen.
Dit gaf voor ons een ongekende drukte op ons zomer, maar nu ook
winterterras. De ijsvereniging stempelde vanuit de portocabine, en de
verkoop van de warme choco, soep en warme worst werd verzorgd vanuit
de blokhut.
Bij deze wil ik de leden Heidi- Harry -Leen- Hennie die ons geweldig
geholpen hebben nogmaals bedanken.
Joke en Peet

10

10 januari nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie was zeer geslaagd.
Wel waren er 15 personen minder dan vorig jaar, maar die waren vast aan
het schaatsen.
Koffie met een lekker koekje en natuurlijk weer lekkere hapjes.
Voorzitter Peter hield een mooi praatje maar sprak toch ook de zorg uit
voor de vergrijzing van de vereniging.
Laten we vooral nog vele activiteiten met alle leden mogen beleven om het
verenigings gevoel te behouden.
Verder wenste hij degenen die te kampen hebben met gezondsheids
klachten veel beterschap toe.
En natuurlijk voor een ieder een prachtig nieuwjaar en dat we maar veel
mogen varen in 2009.
Na zijn toespraak gingen de flessen, blikjes en hapjes weer rond.
Om 18.00 uur was het over en uit, na een gezellige middag gingen de
meeste weer huiswaarts.
Als alle wensen die over en weer uitgesproken zijn uitkomen, hebben we
allemaal een Gezond, Gelukkig en vooral Vaarrijk nieuw jaar.
Groetjes Klazien Dekker
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ACTIVITEITEN 2009.
TIP: Schrijf alvast de datums in uw agenda of op de kalender zodat u het
niet kunt vergeten.
Jaarvergadering:
Paasklaverjassen
Zomerberging
Opening zomerseizoen
Jaarfeest jubileum
Viswedstrijd
Winterberging
Bingo 2009
Kerst kaarten 2009

4 maart
3 april € 2.50 kantine 19.45 uur
18 april
aanvang 20.00 uur
30 mei
vaartocht 13.00 uur
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
18 december € 2,50 pp. 20.00 uur

Voor deelname aan een activiteit, kunt u zich inschrijven op de lijst aan de
haven 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.
Ons e-mail adres is:
leenenhennie@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 Stok
Heidi Duindam

Tel 06-14023084
Tel 06-14044495

P.S. op 30 mei bij goed weer,,zullen we een openingsrondje varen vanaf
de haven.
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Havenmeester

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

Jachthavenlocatie

Laan v 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
lejamo@kabelfoon.nl

Activiteiten

Hennie Stok
06-14023084
Heidi Duindam 06-14044495

leenenhennie@caiway.nl

Communicatie
Internetadres

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