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Beste %_VOORNAAM%, 

Het nieuwe jaar is gestart. Tijd om voorzichtig weer vooruit te kijken naar het nieuwe 
vaarseizoen. Maar ook tot het zover is nog genoeg dat de aandacht verdient. In deze eerste 
nieuwsbrief van 2021 vind je volgende onderwerpen: 

• Nieuwjaarswensen van de interim voorzitter 
• Invulling interim voorzittersrol 
• Regelmatig boot controleren tijdens winterstalling 

• Aandachtspunten in verband met inbraken 
• Opschoonactie trailers en bokken Foppenhaven 
• Opzet voorjaars-ALV 
• Betaal stallingsfactuur op tijd 
• Belangrijke data voor 2021 (onder voorbehoud) 

 

Nieuwjaarswensen van de interim voorzitter 

Beste %_VOORNAAM%, 
 
2021 is al een paar weken oud. Het ‘nieuwe normaal’ wil maar niet normaal worden en menig lid 
zal zich afvragen wat dit betekent voor komend voorjaar en de zomer. 
Afgelopen jaar was een jaar van afstand houden en weinig activiteiten. Geen BBQ, geen fysieke 

https://www.dwsv.nl/standaard


ALV in het najaar en hijsdagen die anders moesten dan voorheen. Overigens bleek de digitale 
stemming meer reacties op te leveren dan een stemming op de ALV. 
Daarbij zijn alle voorstellen met ruime meerderheid aangenomen. 
 
We hebben veel positieve feedback ontvangen van leden op deze manier van ALV. We zijn 
daarom als bestuur aan het nadenken over een combinatie van een voorlichting/discussie-avond 
en een digitale stemming voor de volgende ALV. Dit om zo veel mogelijk leden de kans te geven 
hun stem te laten horen. 
 
Ook in 2021 zullen de beperkingen blijven, in ieder geval de komende maanden. 
Dus geen nieuwjaarsbijeenkomst en vrijwilligersavond. Ik vind dat jammer omdat dergelijke 
avonden laten zien dat we echt een vereniging zijn. Gezellige gesprekken, samen lachen en 
dansen. Maar vooral omdat op deze avonden we alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet. 
Afgelopen jaar hebben de vele vrijwilligers van commissies tot havenmeesters zich extra ingezet 
om toch vooral zo veel mogelijk wel door te laten gaan. Boten te water laten en er uit halen, 
maar ook toezicht op de haven zodat we open konden blijven. Juist daarom is het zo jammer dat 
we hen niet op een avond kunnen bedanken. Vanuit het bestuur zijn we bezig om een passend 
bedankje te regelen. We zijn jullie echt niet vergeten! 
 
Daarbij kijk ik ook vooruit naar het voorjaar. De havencommissie en loodscommissie zijn al hard 
bezig met de voorbereidingen om in het voorjaar zo veel mogelijk boten weer in het water te 
laten. Daarbij kunnen we nu nog niet overzien met welke maatregelen we dan te maken hebben. 
Kort voor de hijsdagen zal daar bericht over gestuurd worden. 
 
Zorg in ieder geval dat voor de datum van te water laten de boot klaar is en de rekeningen 
betaald zijn. Dan helpen we elkaar om de hijsdagen vlot te laten verlopen. 
Ik kijk daar nu al naar uit. 
 
Renate Overhage 
Interim voorzitter DWSV 

Invulling interim voorzittersrol 

Zoals bekend heeft Renate Overhage zich bij de najaars-ALV niet herkiesbaar gesteld als 
voorzitter en is in het bestuur verder gegaan als bestuurslid Projecten. Er is veel moeite gedaan 
in het vinden van een nieuwe voorzitter. Ondanks een redelijk grote belangstelling heeft dat nog 
niet geleid tot het vinden van een kandidaat die kan worden voorgedragen aan de ALV. 

Om de belangrijkste zaken binnen de vereniging doorgang te kunnen laten vinden is Renate 
bereid om tot de zomer van dit jaar als interim voorzitter te fungeren. Dit betekent dat een groot 
aantal van de normale taken van de voorzitter voorlopig niet worden ingevuld en dat alleen de 
taken die nodig zijn voor de dagelijkse gang van zaken doorgang vinden. 

De volgende taken worden op interim basis door Renate ingevuld: 

• Voorbereiden en leiden van ALVs en bestuursvergaderingen 
• Voorbereiden en aansturen van benodidge maatregelen in het kader van Corona 
• Fungeren als aanspreekpunt voor leden 
• Management bij calamiteiten 
• Havenrenovatie (vanuit de rol bestuurslid Projecten) 

De volgende taken zullen daarmee voorlopig niet worden ingevuld: 

• Externe contacten voor het behartigen van de belangen van DWSV 



• De regie en het 'aanjagen' om de punten die we in de Toekomstvisie 2034 hebben 
vastgelegd te verwezenlijken 

• Niet urgente ad hoc activiteiten 

We blijven zoeken naar geschikte kandidaten om de voorzittersrol in te vullen. Hierbij wordt ook 
gekeken naar mogelijkheden om er een duo-rol van te maken, om te zorgen dat mensen die wel 
enthousiast zijn, maar niet veel tijd hebben, de mogelijkheid krijgen om er invulling aan te 
kunnen geven. Indien je mogelijk geïnteresseerd bent in een (gedeeltelijke) voorzittersrol, meld 
je dan aan via bestuur@dwsv.nl. 

Regelmatig boot controleren tijdens 
winterstalling 

In navolging van de tips om de boot in goede conditie te houden tijdens de winterstalling die in 
een eerdere nieuwsbrief waren vermeld willen we graag nog je aandacht vragen voor het 
regelmatig controleren van je boot gedurende de winterstalling. Dit is met name van belang voor 
de boten die buiten op onze terreinen zijn gestald en de boten die in de haven liggen. 
Regelmatig treffen we boten aan met afgewaaide afdekzeilen of grote waterzakken in het zeil. 
Met de vele en soms hevige regenval gedurende de herfst en de winter kunnen er makkelijk 
honderden liters water in de boot lopen, wat tot ernstige schade kan leiden. Voor boten in de 
haven kan dat uiteindelijk zelfs tot het zinken van de boot leiden. In dat geval kan het bergen van 
de boot tot duizenden euro's schade leiden. Daarnaast is er vanwege olie, brandstof en 
koelvloeistof ook kans op milieuschade, waarvoor in zo'n geval ook maatregelen moeten worden 
getroffen. 

Kortom, alle reden om regelmatig een bezoekje te brengen aan de haven of het terrein in Delft 
en te kijken of je boot nog in goede staat is gestald. 

Aandachtspunten in verband met inbraken 
op terreinen 

We hebben in een eerdere nieuwsbrief gemeld dat we helaas met enige regelmaat last hebben 
van insluipers in Delft. Ook in Maasland zijn er afgelopen seizoen spullen uit de haven 
ontvreemd. We kijken steeds naar maatregelen zoals verlichting, detectie en camera's om de 
beveiliging te verbeteren. Helaas betekent dit niet dat we daarmee alles kunnen voorkomen. 
Daarom vragen we ook jouw hulp bij het zo onaatrekkelijk maken van inbraken: 

• Laat geen waardevolle spullen achter in de boot (wat er niet ligt kan ook niet worden 
gestolen). 

• Laat geen gereeschap in het zicht onder de boot staan. Dit kan worden gestolen of 
worden gebruikt om te stelen onderdelen los te maken. 

• Maak je ladder met een slot vast aan de bok of trailer. Daarmee kan deze niet worden 
gebruikt om over het hek te klimmen bij het verlaten van het terrein. 

Opschoonactie trailers en bokken 
Foppenhaven 

In voorbereiding op de herindeling van het terrein aan de Foppenhaven en de nieuwbouw van 
het clubgebouw is het van belang dat we zoveel mogelijk ruimte beschikbaar hebben. 

mailto:bestuur@dwsv.nl


Ondanks dat wij van de meeste leden weten of hij of zij een trailer of bok aan de haven heeft 
staan zien wij dat veel trailers en bokken niet gemerkt zijn. 
  
Het huishoudelijk reglement vraagt leden trailers, bokken en / of andere materialen te merken 
met de naam van de eigenaar. 
  
Wij vragen u te controleren of uw eigendom goed gemerkt is en als dat niet het geval is dat op 
korte termijn te doen. 
In ieder geval voor de start van het zomerseizoen op 15 april. 
Als u uw eigendommen merkt vragen wij u om gelijktijdig ook een telefoonnummer zichtbaar op 
de bok of trailer te plaatsen. 
  
Na de datum van 15 april zullen de bokken / trailers die niet gemerkt zijn aan de vereniging 
vervallen. 
De vereniging kan ze hergebruiken en eventuele de slechte exemplaren afvoeren. 

Opzet voorjaars-ALV 

Gezien de huidige Coronamaatregelen die van kracht zijn is er door het bestuur voor gekozen 
om er rekening mee te houden dat we ook dit voorjaar de ALV niet op de normale manier 
kunnen houden. Op basis van de ervaringen van de afgelopen ALV (meer stemmen uitgebracht 
dan in de jaren daarvoor op een ALV) willen we opnieuw de mogelijkheid bieden om via een 
formulier (online en via de post voor de leden die geen email hebben) je stem uit te brengen. 
Tegelijk zijn we wel aan het kijken naar de mogelijkheid om op de avond van de ALV via een 
online bijeenkomst toelichting te geven op de zaken die op de agenda staan en de mogelijkheid 
om vragen te stellen en van gedachten te wisselen. Vergeleken met een ALV in ons clubgebouw 
natuurlijk geen ideale oplossing, maar het is gegeven de omstandigheden beter dan niets. 
Nadere informatie volgt in aanloop naar de ALV op 18 mei (zie ook het overzicht van de 
belangrijke data hieronder). 

Betaal stallingsfactuur op tijd 

Binnenkort worden de facturen voor de zomerstalling verstuurd. 

We zijn al een tijdje bezig om te zorgen voor een tijdige betaling van de facturen, om zo de 
financiële positie van de vereniging gezond te houden en de hoeveelheid werk die gepaard gaat 
met herinneringen sturen, aanmanen en incassotrajecten te beperken. 

Bij het daadwerkelijk stallen van de boten zullen we met ingang van dit verenigingsjaar gaan 
controleren of de factuur voor die stalling al is voldaan. De facturen worden op tijd verzonden om 
ervoor te zorgen dat de stalling ingaat na de betalingstermijn. Indien de factuur bij ingang van de 
stalling niet is voldaan zal dat betekenen dat de boot van het betreffende lid niet het water in 
gaat (zomerstalling) of de kant op gaat (winterstalling). 

Laat het hier niet op aan komen en betaal de factuur op tijd. 

Belangrijke data voor 2021 (onder 
voorbehoud) 

Om alle voor u belangrijke data die op dit moment bekend zijn alvast in uw agenda te kunnen 
zetten hebben we deze hieronder voor u op een rijtje gezet (data zijn ook op onze website 



www.dwsv.nl te vinden). Zet met name de hijsdagen alvast in uw agenda. Omdat niet van 
tevoren bekend is op welke dag uw boot aan de beurt is, is het verstandig om alle zaterdagen 
voorlopig hiervoor te reserveren. Omdat afhankelijk van de dan geldende Coronamaatregelen 
het hijsen zeker in het voorjaar maatwerk zal gaan zijn vragen we rond deze periode maximale 
flexibiliteit van alle leden om te zorgen dat het zolang het ook maar enigszins mogelijk is, we 
zoveel mogelijk boten in het water krijgen. 

DWSV algemeen 

Datum Tijdstip Locatie Gebeurtenis 

18-05-2021 20:00 Online 

Algemene 
ledenvergadering. 
Online toelichting op 
agendapunten, daarna 
stemmen via (online) 
formulier 

23-11-2021 20:00 
Clubgebouw 
Buitenwatersloot 

Algemene 
ledenvergadering. 

Naast bovengenoemde data zal er ook ten aanzien van de vernieuwing van het clubgebouw in 
Maasland een speciale ALV worden ingepland. Datum en locatie hiervan zijn nog niet bekend. 
Daarnaast zal het van de Coronamaatregelen afhangen of er dit jaar invulling kan worden 
gegeven aan de jaarlijkse vrijwilligersavond en de BBQ. 

Delft 

Datum Tijdstip Gebeurtenis 

03-04-2021 08:30 uur 1e zaterdag boten in het water 

10-04-2021 08:30 uur 2e zaterdag boten in het water 

12-04-2021 19:00 uur Zelfwerkzaamheid 

19-04-2021 19:00 uur Zelfwerkzaamheid 

26-04-2021 19:00 uur Zelfwerkzaamheid 

03-05-2021 19:00 uur Zelfwerkzaamheid 

10-05-2021 19:00 uur Zelfwerkzaamheid 

17-05-2021 19:00 uur Zelfwerkzaamheid 

31-05-2021 19:00 uur Zelfwerkzaamheid 

07-06-2021 19:00 uur Zelfwerkzaamheid 

14-06-2021 19:00 uur Zelfwerkzaamheid 

21-06-2021 19:00 uur Zelfwerkzaamheid 

28-06-2021 19:00 uur Zelfwerkzaamheid 

06-09-2021 19:00 uur Zelfwerkzaamheid 

13-09-2021 19:00 uur Zelfwerkzaamheid 

20-09-2021 19:00 uur Zelfwerkzaamheid 

27-09-2021 19:00 uur Zelfwerkzaamheid 

02-10-2021 08:30 uur 
1e zaterdag boten uit het 
water 

09-10-2021 08:30 uur 
2e zaterdag boten uit het 
water 

16-10-2021 08:30 uur 
3e zaterdag boten uit het 
water 



 

Foppenhaven 

Datum Tijdstip Gebeurtenis 

06-03-2021 09:00 uur 1e zaterdag boten in het water 

03-04-2021 09:00 uur 2e zaterdag boten in het water 

05-04-2021 19:00 uur Zelfwerkzaamheid 

17-04-2021 09:00 uur 3e zaterdag boten in het water 

19-04-2021 19:00 uur Zelfwerkzaamheid 

24-04-2021 09:00 uur Zelfwerkzaamheid 

08-05-2021 09:00 uur Zelfwerkzaamheid 

10-05-2021 19:00 uur Zelfwerkzaamheid 

22-05-2021 09:00 uur Zelfwerkzaamheid 

07-06-2021 19:00 uur Zelfwerkzaamheid 

14-06-2021 19:00 uur Zelfwerkzaamheid 

21-06-2021 19:00 uur Zelfwerkzaamheid 

28-06-2021 19:00 uur Zelfwerkzaamheid 

06-09-2021 19:00 uur Zelfwerkzaamheid 

13-09-2021 19:00 uur Zelfwerkzaamheid 

25-09-2021 09:00 uur Zelfwerkzaamheid 

02-10-2021 09:00 uur Zelfwerkzaamheid 

23-10-2021 09:00 uur 
1e zaterdag boten uit het 
water 

30-10-2021 09:00 uur 
2e zaterdag boten uit het 
water 

  

  

  

 

Delftse Watersport Vereniging 

Buitenwatersloot 346 
2614 GR Delft 

Mail verstuurd via e-Captain 

 

  

 

https://www.e-captain.nl/

