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Beste %_VOORNAAM%, 

De schoolvakanties in onze regio zijn voorbij en op dit moment kunnen we van een paar mooie 
(na)zomerdagen genieten, ideale watersportomstandigheden. Er is weer het nodige nieuws te 
melden en er staan weer activiteiten op stapel dus hoog tijd voor een nieuwsbrief. In deze editie 
de volgende onderwerpen: 

• BBQ gaat niet door 
• Delflandrace 2021 op 11 september 
• Nieuw clubhuis: stand van zaken 
• ALV 23 november 
• Hijsdagen najaar 2021 
• Nieuwe havenmeesters 
• Vacatures bestuur 

 

BBQ gaat niet door 

Voor a.s. zaterdag 11 september stond de jaarlijkse BBQ onder voorbehoud op de agenda. 
Ondanks dat het er qua Coronasituatie dit jaar beter voor staat dan vorig jaar hebben we toch 
moeten besluiten de BBQ niet door te laten gaan. De reden is dat het qua organisatie niet meer 
ging lukken om alle benodigde voorbereidingen te treffen. Er was versterking nodig voor de 
organisatie en ondanks een uitvraag bij diverse leden kregen we het niet voor elkaar om op 

https://www.dwsv.nl/standaard


korte termijn de BBQ op een goede manier voor te bereiden. We mikken er nu op om de 
opening van het nieuwe clubhuis komend jaar te combineren met een BBQ (zie het artikel 
verderop in deze nieuwsbrief voor de ontwikkelingen ten aanzien van het clubhuis). 

 

Delflandrace 2021 

Op 11 september, tijdens het Open Monumentenweekend, vindt de spectaculaire tweejaarlijkse 
Delflandrace met historische vaartuigen plaats met start en finish in Schipluiden. 

Voor leden van DWSV is er de mogelijkheid om gratis deel te nemen als bemanning op één van 
de boten in teams van 5 à 6 personen. Aangezien onze eigen BBQ niet door kan gaan is het 
daarna wellicht leuk om ook deel te nemen aan het aansluitende captain's dinner, de kosten 
hiervoor bedragen EUR 15,00 per persoon. 

De palaver start om 13:00, de race start om 14:00. Rond 16:30 worden de boten terug verwacht 
in Schipluiden. 



Heb je interesse om deel te nemen (liefst met een team), neem dan contact op met Ben Haring 
via 06-51398003. 

Nieuw clubhuis: stand van zaken 

Nadat we in eerdere nieuwsbrieven een update hebben gegeven over de voortgang van het 
nieuwe clubhuis in Maasland is er weer het nodige gebeurd. Tijd dus voor een nieuwe stand van 
zaken: 

• De plannen voor de nieuwbouw van het clubhuis Maasland zijn in de volgende fase 
beland. Eerder konden wij melden dat de Stuurgroep nieuwbouw een architect had 
uitgezocht. Door dit architectenbureau, Restauro, is een ontwerp gemaakt dat aan de 
gemeente is voorgelegd. Op basis van een initiële reactie van de gemeente over de 
hoogte van het gebouw is dit ontwerp iets aangepast (het had geen gevolgen voor de 
uitstraling en de bruikbaarheid van het gebouw). Op basis van dit ontwerp kan nu een 
vergunningsaanvraag worden aangevraagd en worden ook overige belanghebbenden 
zoals Staatsbosbeheer, het Hoogheemraadschap Delfland en onze buren van het 
Jachthuis bijgepraat. 

• Er wordt een constructeur gezocht voor de nodige berekeningen, de architect 
begeleidt dit. 

• De Havenrenovatiecommissie (HRC) gaat een eisenpakket opstellen voor een goede 
uitvraag aan mogelijke aannemers voor de bouw van het clubhuis. De wens is om zo 
energiezuinig en onderhoudsarm mogelijk te bouwen. 

• Zoals veelvuldig in het nieuws valt te lezen zien we op dit moment hoge prijzen voor 
grondstoffen in de markt en dit heeft ook gevolgen voor de prijs van de bouw van het 
clubhuis. De HRC kijkt samen met de architect naar mogelijkheden om de 
bouwkosten binnen de perken te houden. Daarnaast is het ook zo dat aannemers het 
erg druk hebben, dus er wordt ook gekeken naar de planning, waarbij het streven 
blijft om komend jaar ons nieuwe clubhuis in gebruik te kunnen nemen. 

• Vanuit kostenoverwegingen wordt ook bekeken in hoeverre we de afwerking (dus 
geen bouwkundige zaken) in kunnen vullen met zelfwerkzaamheid van leden. 

Binnenkort willen de HRC en het bestuur alle leden die hierin geïnteresseerd zijn uigebreider 
informeren over het ontwerp en de route naar de realisatie van het nieuwe clubgebouw. We zijn 
nog aan het kijken wat een goed moment is (bijvoorbeeld in de afstemming met de gemeente) 
zodat we geen zaken presenteren die niet blijken te kunnen. Zodra datum, tijdstip en locatie 
bekend zijn ontvang je hiervoor een uitnodiging. 

ALV 23 november 

Zoals het er nu naar uitziet kunnen we de najaars-ALV van dit jaar weer op de Buitenwatersloot 
houden. Afhankelijk van de dan geldende maatregelen zullen we nog wel moeten kijken naar 
voldoende afstand tussen zitplaatsen en in dat kader van tevoren aanmelden. Daarover volgt 
meer informatie zodra de datum dichterbij komt en we hier beter zicht op hebben. 

Een fysieke ALV geeft ons eindelijk weer de gelegenheid om wat uitgebreider met de leden van 
gedachten te wisselen over onderwerpen. 

We hebben echter ook gemerkt dat het online stemmen over onderwerpen die aan de leden 
worden voorgelegd meer leden in staat stelt mee te beslissen. Daarom willen we de ALV op 23 
november met name gebruiken voor toelichting en discussie, en zullen we daarne wederom een 
online stemformulier openstellen. 



Hijsdagen najaar 2021 

Met hopelijk nog een aantal mooie weken in het verschiet is het misschien niet het leukste om al 
aan te denken, maar we willen toch alvast even vooruitblikken op de hijsdagen. Deze zullen net 
als de vorige keren zodanig worden georganiseerd dat we met zo min mogelijk mensen tegelijk 
op de terreinen hoeven zijn. Dit betekent dat leden worden uitgenodigd om gedurende een 
bepaald tijdvak de boot richting de kraan te varen om gehesen te kunnen worden. 

Om de hijsdagen zo soepel mogelijk te laten verlopen willen we alle winterstallers vragen om 
van tevoren goed te kijken naar de volgende zaken: 

• Is de bok / trailer gereed voor de boot? 
• Is het disselslot van de trailer zodat deze door de loodscommissie / havencommissie 

verplaatst kan worden? 
• Zijn alle benodigde materialen voor het hijsen en op de bok / trailer plaatsen 

aanwezig (bijv. antivries voor de motor, blokken voor de bok / trailer)? 
• Is de factuur voor de winterstalling betaald (dit is eerder dit jaar erg goed verlopen, 

waarvoor dank aan alle leden)? 

Als iedereen deze punten van tevoren goed doorneemt en waar nodig actie onderneemt kunnen 
we de hijsdagen dit najaar weer veilig en soepel laten verlopen. De data van de hijsdagen voor 
Maasland en Delft kun je vinden in de agenda op www.dwsv.nl. 

Nieuwe havenmeesters 

Onlangs heeft Jan van Broekhoven te kennen geven niet langer havenmeester te kunnen zijn 
door veranderingen op zijn werk. Dit is jammer voor DWSV en we willen Jan langs deze weg 
hartelijk bedanken voor zijn inzet als havenmeester vanaf het moment dat we met een pool van 
havenmeesters zijn gaan werken. 

Om de continuïteit te bewaren is er eerder een oproep geweest voor leden om zich kandidaat te 
stellen als havenmeester. Hier hebben we gelukkig een aantal reacties op ontvangen en we zijn 
blij te kunnen melden dat er niet één, maar zelfs twee nieuwe havenmeesters gaan starten. Met 
twee nieuwe havenmeesters ter vervanging van Jan ontstaat er meer flexibiliteit om een goed 
rooster op te stellen. 

De nieuwe havenmeesters zijn Ronald Kerkhof en Cees Wapenaar. Deze maand zullen Ronald 
en Cees worden ingewerkt. In een latere nieuwsbrief zullen zij zich uitgebreider voorstellen. 

Vacatures bestuur 

In de vorige nieuwsbrief konden we melden dat we in de persoon van Leon Groot een nieuwe 
voorzitter hebben. Renate Overhage is in het bestuur gebleven en heeft nu de rol van 
bestuurslid Projecten. 

Een bestuurspositie die nu nog niet is ingevuld is die van bestuurslid activiteiten. Die rol is erop 
gericht om de kalender van activiteiten op te stellen met reeds bestaande activiteiten 
(bijvoorbeeld de nieuwjaarsborrel, de BBQ) en nieuwe activiteiten (denk aan zeilwedstrijden, 
informatieavonden, borrels, EHBO cursus, etc.). Het is niet de bedoeling dat het bestuurslid alles 
zelf organiseert, maar met een aantal enthousiaste vrijwilligers ervoor zorgt dat er meer 
activiteiten voor leden worden georganiseerd. 

http://www.dwsv.nl/


 

Daarnaast heeft Adri Poot aangegeven op termijn te willen stoppen als secretaris binnen het 
bestuur. Voor die rol zijn we dus alvast op zoek naar een opvolger. 

Wil je graag je steentje bijdragen aan DWSV en heb je mogelijk interesse om een rol in het 
bestuur op te pakken? Neem dan contact op via bestuur@dwsv.nl. 
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