
 

Beste leden,  

Via deze nieuwsbrief informeren wij u over zaken die voor u als lid van belang zijn. 
Na alle brieven specifiek over de maatregelen in verband met het Coronavirus zijn er 
nu ook andere zaken te melden, al ontkomen we hier ook niet aan berichten in het 
kader van Corona, maar gelukkig is hier ook goed nieuws over te melden. Ook nu 
dus weer genoeg onderwerpen die voor u als lid van belang zijn: 

• Herkenbaarheid in de haven 
• Steeds meer boten te water 
• Borden Coronamaatregelen 
• Gezocht: voorzitter m/v 
• Alternatief voor stemming voorjaars-ALV 
• Werkavonden worden weer opgestart 
• Subsidie over investeringen 
• Recreatie op de kant vanaf 1 juni 

Herkenbaarheid in de haven 
Nu de haven weer open is voor in-en uitvaren en er steeds meer boten te water gaan 
zult u onze havenmeesters in de haven gaan tegenkomen. Zij zijn inmiddels goed 
herkenbaar aan de blauwe jassen / polo’s met het opschrift havenmeester. Maak van 
de gelegenheid gebruik om de havenmeesters te leren kennen als dat nog niet is 
gelukt. Als zij de leden kennen is het ook makkelijker om te bepalen wie wellicht niet 
in de haven thuishoort. 
 
Om het voor de havenmeesters makkelijker te maken om ook uw boot te herkennen 
willen we iedereen die dat nog niet heeft gedaan een DWSV sticker zichtbaar op de 
boot te bevestigen. 

Steeds meer boten te water 
 
Na de initiële afsluiting van de terreinen zijn er mogelijkheden gevonden om het 
noodzakelijke onderhoud aan de boten uit te voeren en om de boten te water te laten. 
Eén van de zaken die dit in belangrijke mate heeft mogelijk gemaakt is dat leden van 
de loodscommissie en de havencommissie bereid zijn om veel tijd te investeren in het 
maken van een planning en die vervolgens ook grotendeels zelf uitvoeren. Alleen op 
die manier was het mogelijk om dit met weinig mensen op de terreinen en voldoende 
afstand te doen. In Deflt zijn nu de meeste boten te water gelatenen ook in Maasland 
is een goede start gemaakt.  
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Inmiddels zijn ook twee van de drie polyvalken van de vereniging in gereedheid 
gebracht om leden van wie de boot niet het water in kan toch te laten zeilen. De 
eerste leden hebben zich hier al voor aangemeld. 
 
Wij willen de mensen die dit mogelijk gemaakt hebben door er veel tijd in te steken 
ontzettend bedanken, jullie hebben het vaarseizoen van vele leden gered! 

Borden Coronamaatregelen 
Gelukkig kunnen we stapje voor stapje weer meer gaan genieten van de watersport. 
En zoals in de brieven die we specifiek over de Coronamaatregelen hebben gestuurd 
ook al is aangegeven houden we de berichtgeving vanuit de diverse overheden 
nauwlettend in de gaten om te kijken of we verder kunnen versoepelen. Ook met de 
versoepeling blijft de veiligheid van onze leden een prioriteit. Daarom is het van 
belang dat iedereen de basisregels blijft naleven. Om dit onder de aandacht te 
brengen zijn er in de haven borden aangebracht op het hek, de loods en het 
clubgebouw. 
 

  
 
Ook zijn er op meerdere plekken geheugensteuntjes voor het afstand houden op de 
grond aangebracht. We rekenen erop dat iedereen hierin zijn verantwoordelijkheid 
neemt zodat we met zijn allen op een veilige manier van de haven gebruik kunnen 
blijven maken. 

Gezocht: voorzitter m/v 
Tijdens de ALV van november 2018 is Renate voor een tweede termijn als voorzitter 
van DWSV gekozen. Dat houdt in dat haar huidige termijn einde van dit jaar afloopt 
en zij heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn voor een volgende termijn. Dat 
betekent dat we op zoek zijn naar iemand die het leuk vindt om deze rol voor de 
vereniging in te vullen. Bent u diegene, of twijfelt u omdat het wel leuk lijkt maar u niet 
weet of u er de tijd voor heeft? Laat het ons weten via bestuur@dwsv.nl.  

Alternatief voor stemming voorjaars-ALV 
De Algemene Ledenvergadering heeft op 7 april jl. geen doorgang kunnen vinden. 
Aangezien het ernaar uitziet dat we die voorlopig niet kunnen inhalen is er gekeken 
naar een manier om een aantal belangrijke zaken in stemming te brengen voor 
goedkeuring door de leden. U ontvangt binnenkort een bericht met link naar een 
website om uw stem uit te brengen. De onderwerpen die in stemming gebracht 
worden zullen daar kort toegelicht worden. De verdere toelichting op de besluiten 
staan op de website zodat u deze voor het uitbrengen van uw stem kunt lezen. Leden 
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die niet beschikken over een mailadres zullen per post de benodigde informatie met 
reactieformulier ontvangen. 

Werkavonden worden weer opgestart 
Nu de terreinen weer enigszins toegankelijk zijn, het terrein in Delft bijna leeg is en 
ook het terrein in Maasland steeds leger wordt kunnen we ook de werkavonden weer 
opstarten. Normaal gesproken starten we hiermee al eerder in het voorjaar om 
iedereen voldoende gelegenheid te geven aan zijn of haar werkverplichting te 
voldoen. Aangezien alles dit jaar anders verloopt dan anders zal het ook hier op een 
andere manier gaan dan u gewend bent.  
Ook het deelnemen aan een werkavond zal niet helemaal hetzelfde verlopen. Omdat 
we zeker de komende periode nog met een beperkt aantal mensen tegelijk kunnen 
werken is het de bedoeling om op afspraak naar het terrein te komen. In Maasland 
kunt u zich aanmelden via peter.van.den.heuvel@dwsv.nl. Voor Delft kunt u zich 
aanmelden via aad.fransen@dwsv.nl. Zij zullen bewaken dat het aantal mensen dat 
naar een werkavond komt niet boven het maximum uitkomt en er dus geen leden 
onverrichter zaken terug naar huis moeten.  
De werkavonden worden vanaf 8 juni opgestart, wat betekent dat er tot de 
zomervakantie nog vier weken kan worden gewerkt. De werkavonden worden vanaf 8 
juni opgestart, wat betekent dat er tot de zomervakantie nog vier weken kan worden 
gewerkt. In september kan er dan net zoals andere jaren worden doorgewerkt.  
We rekenen erop dat alle leden met een werkverplichting hun verantwoordelijkheid 
nemen om aan het vereiste aantal uren te komen. In het najaar zullen respectievelijk 
de havencommissie en de loodscommissie de balans opmaken. 
Tevens vragen we mensen voor wie dat mogelijk is om al in juni te komen zodat het 
broodnodige reguliere onderhoud aan de terreinen kan worden opgepakt. 

Subsidie over investeringen 
Afgelopen jaar is er door DWSV geïnvesteerd in een aantal structurele verbeteringen. 
Denk hierbij o.a. aan de trekker die het mogelijk maakt om de veiligheid bij het 
verrijden van boten over het terrein aanzienlijk te vergroten. DWSV heeft een 
aanvraag gedaan om een deel van deze investeringen terug te krijgen in de vorm van 
een subsidie van het Rijk. Deze aanvraag is goedgekeurd en dat betekent een mooie 
financiële meevaller van ruim 11.000 euro.  

Recreatie op de kant vanaf 1 juni 

 
De recente aankondigingen vanuit de overheid over de versoepeling van 
maatregelen maken het gelukkig ook weer mogelijk dat er vanaf 1 juni op de kant 
kan worden gerecreëerd. Hierbij moet nog steeds 1,5 meter afstand worden bewaard 
tussen mensen die niet tot hetzelfde huidhouden behoren. 
Ook het Panamakanaal kan vanaf 1 juni weer door leden worden gebruikt voor 
dagrecreatie. Aangezien nachtverblijf nog niet mogelijk is en het huishoudelijk 
reglement het ’s nachts onbeheerd achterlaten van de boot aan het Panamakanaal 
niet is toegestaan zal de boot voor de sluiting van de haven weer naar de ligplaats 
teruggevaren moeten worden. 
Vanaf 1 juni zal de haven tot 21:30 geopend zijn voor recreatie. 
 
 
Hou ook onze website www.dwsv.nl in de gaten voor actuele berichten over de 
vereniging en het varen in de omgeving van onze locaties. 
 
Heeft u zelf ook iets leuks of interessants te melden in het kader van DWSV? Stuur 
dan een bericht naar redactie@dwsv.nl  


