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Beste leden,
Via deze nieuwsbrief informeren wij u over zaken die voor u als lid van belang zijn. De
ontwikkelingen volgen elkaar snel op. We hebben een aantal activiteiten achter de rug waar we op
terugblikken, en we kijken vooruit naar de activiteiten die op de planning staan. In deze nieuwsbrief
meer informatie over deze activiteiten en andere berichten die voor u de moeite waard zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terugblik inspraakmiddag havenrenovatie
Najaars-ALV digitaal
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Terugblik inspraakmiddag havenrenovatie

Mede met dank aan de voorbereidingen door de Havenrenovatiecommissie en het goede weer
kunnen we terugkijken op een geslaagde inspraakmiddag over de havenrenovatie. In totaal zijn
er een veertigtal leden en andere belangstellenden naar de haven gekomen om op de hoogte te
worden gebracht van de plannen en ideeën in te brengen over hoe deze plannen nog beter
kunnen.Tijdens de middag zijn veel goede ideeën ingebracht die door de commissie inmiddels
zijn uitgewerkt. De commissie gaat de komende tijd met verhoogde energie verder met het
uitwerken van de plannen met als doel om, als alles goed gaat, in 2021 de volgende stappen te
realiseren in het verbeteren van de haven, waaronder het bouwen van een nieuw clubgebouw.
Om voortvarend door te kunnen gaan krijgt de commissie versterking van 3 nieuwe leden, die
momenteel worden ingewerkt in wat er tot nu toe is gedaan, zodat zij op volle kracht mee
kunnen draaien. Naast de werkzaamheden van de commissie loopt ook de afstemming met de
gemeente Midden-Deflland door over de herziening van het bestemmingsplan.

Najaars-ALV digitaal
Op 8 september hebben we met de nodige maatregelen de voorjaars-ALV alsnog in Deflt
doorgang kunnen laten vinden, verderop in deze nieuwsbrief een beknopt verslag. Gezien de
huidige ontwikkelingen met de verspreiding van het Coronavirus en de aanhoudende
onzekerheid welke maatregelen de komende tijd van kracht gaan zijn heeft het bestuur besloten
de najaars-ALV niet op locatie plaats te laten vinden. Zoals gebruikelijk zullen de agenda en de
stukken via de Ahoy worden verspreid. De stemming over zaken als de begroting voor 2021 en
de nieuwe tarieven zal digitaal plaatsvinden (en voor de leden die dat wensen is er een
alternatief op papier). U wordt in de eerste helft van november nader geïnformeerd over hoe dit
in zijn werk gaat.

Terugblik op de ALV
Op 8 september is alsnog de voorjaars-ALV gehouden, waarin traditioneel wordt teruggekeken
naar het voorbije jaar. Er werd een ingekorte agenda gehanteerd. Tijdens deze avond kwamen
de volgende onderwerpen aan de orde:
•
•

•

•

De jaarverslagen van de diverse commissies zijn kort toegelicht. Meer specifiek werd
ingegaan op de havenrenovatie. Het is zeker niet zo dat alle plannen al definitief zijn,
de inbreng tijdens inspraakmiddag is juist gewenst om de ideeën aan te scherpen.
Het financieel jaarverslag is gepresenteerd. In 2019 is op beide locaties geïnvesteerd
in zonnepanelen, wat tot merkbaar lagere energiekosten leidt. Daarnaast is in Delft
ook geïnvesteerd in een tractor om de boten veilger over het terrein te kunnen
verplaatsen. Het bestuur heeft van de vergadering decharge gekregen over de
financiën van 2019. Dit was de laatste financiële verslaglegging van Jeroen Schellart
en hij werd met applaus bedankt voor zijn werkzaamheden als penningmeester van
de vereniging.
De Corona-maatregelen zoals deze in de voorbije periode zijn genomen, waarbij
moest worden geschipperd tussen wensen van leden en eisen van het Rijk en de
veiligheidsregio Haaglanden, zijn tijdens de vergadering geëvalueerd. Over het
algemeen is er waardering voor de manier waarop er met de situatie is omgegaan,
het beschikbaar stellen van verenigingsboten voor leden van wie de boot nog niet in
het water kon is zeer positief ontvangen. Wel is er de wens om regelmatiger
geïnformeerd te worden, zelfs als er nog geen definitief uitsluitsel gegeven kan
worden over of en per wanneer zaken mogelijk zijn.
Peter Weber is benoemd als penningmeester, hij stelt zich verderop in deze
nieuwsbrief verder voor.

Het volledige verslag van de ALV wordt in de volgende editie van de Ahoy gepubliceerd.

Corona 'vooruitblik'
Onlangs heeft u weer een e-mail ontvangen met het bijgestelde Corona-protocol. Wij hopen
natuurlijk dat het hierbij blijft, maar moeten er rekening mee houden dat bij een verdere
aanscherping van de maatregelen er ook gevolgen voor DWSV kunnen zijn. We proberen
steeds zoveel mogelijk de activiteiten doorgang te laten vinden. Een mooi voorbeeld is de
enorme inspanning die de havencommissie en de loodscommissie dit najaar hebben geleverd
om alle boten voor de winter weer veilig op de kant te krijgen, met inachtneming van het
maximum van 4 personen op voldoende afstand.
Ook hebben we uit voorzorg besloten onze aandacht te richten op een digitale ALV. Maar hoe
het er verder uit gaat zien de komende maanden is moeilijk te voorspellen. We houden de
berichtgeving en de regelgeving nauwlettend in de gaten en zullen u informeren zodra er voor de
leden van DWSV iets verandert. Ondertussen vragen we iedereen ook zelf goed na te denken.
Is het bijvoorbeeld al druk op het terrein, kom dan een andere keer terug. Onderneem ook geen
activiteiten met meer dan 4 personen, ook als de onderlinge afstand gewaarborgd is. Op die
manier hopen we dat iedereen gezond blijft en verdere beperkingen niet nodig zijn.

Watersprieten terugblik
Dit zomerseizoen was een bijzonder seizoen voor de Watersprieten. Het seizoen werd niet,
zoals in andere jaren, afgetrapt met een open dag. De zwembadles kon ook niet doorgaan en
het kamp viel dit jaar figuurlijk in het water. Het zag er zelfs naar uit dat er helemaal geen lessen
gegeven konden worden.
Gelukkig mocht de “oppi” jeugd in mei wel weer sporten, maar helaas lagen de oppi’s op de
zolder van de loods en hadden wij hetzelfde probleem als vele DWSV-leden. We konden de
boten niet “coronaveilig” te water laten. Dus nog geen oppi lessen. Vanaf 1 juni mocht de oudere
jeugd ook weer sporten en omdat de RS Feva’s buiten opgeslagen liggen, konden deze lessen
gelukkig wel opgestart worden.
Even later kon m.b.v. de hefinrichting en een heftruck op een veilige manier wel de hele
oppivloot van de zolder gehaald en worden en met enige vertraging hebben een toch nog een

redelijk normaal seizoen gehad. Van de 10 lessen zijn er 8 gegeven. Het aantal leerlingen was
iets lager dan normaal, maar wel duidelijk meer dan we hadden verwacht.
De lessen voor volwassenen in de Valk konden vanaf half juni ook weer doorgaan, alleen met
maximaal 1 leerling per boot, of als er 2 uit 1 gezin les wilden met maximaal 2 leerlingen. We
hadden gelukkig wel een 2e Valk aangschaft, zodat er vooral op de zaterdagmorgen nog een
aantal lessen gegeven konden worden.
Om te voorkomen dat in 2021 de oppi’s weer doelloos op de zolder moeten blijven liggen,
hebben we die deze winter buiten opgeslagen. Mocht de situatie in 2021 nog niet “normaal” zijn,
dan kunnen we hopelijk wel oppi les gaan geven.

Nieuwe rubriek vraag en aanbod
We merken dat er regelmatig boten tussen leden onderling worden verkocht. Dit is in veel
gevallen makkelijk aangezien de koper uit de buurt komt en er dus geen zorgen zijn over
transport en wellicht ook stallingsmiddelen kunnen worden overgenomen. Om dit proces te
faciliteren bieden we in de Nieuwsbrief de mogelijkheid om het bij leden onder de aandacht te
brengen als u een boot wilt verkopen, of als u op zoek bent naar een type boot om aan te
schaffen. Mail uw advertentie door aan Daniel van Burk via daniel.van.burk@dwsv.nl.

De gezichten van DWSV: Peter Weber
Mijn naam is Peter Weber en sinds 8 september ben ik de penningmeester van DWSV. Mij is
gevraagd om kort iets over mijzelf te vertellen.
Als echte haringkop woon ik uiteraard in Vlaardingen. Samen met mijn dochter Rosalie.
Een jaar of 8 geleden ben ik in contact gekomen met het zeilen op de Kralingseplas in
Rotterdam, waar ik enkele lessen heb gevolgd in een klein zeilbootje en een Valkje. Dat vond ik
zo leuk dat ik 4 jaar geleden een Laser Pico heb gekocht en me heb aangesloten bij DWSV. Het
zeilen in de Laser heb ik mezelf aangeleerd en aansluitend ben ik lessen gaan volgen in een
Valkje van de vereniging.
Daarnaast ben ik veel buiten te vinden op hardloopschoenen, wandelschoenen, skeelers en
mountainbike tubes.
Inmiddels kan ik terugkijken op een aantal mooie watersportseizoenen bij DWSV. Een fijne
vereniging met enthousiaste leden.
Vanwege mijn financiële achtergrond ben ik begin van het jaar benaderd door het bestuur om de
functie van Penningmeester in te vullen. En heb uiteindelijk besloten om mijn steentje bij te
dragen en mij kandidaat te stellen als opvolger van Jeroen Schellart, die de afgelopen jaren de
functie van penningmeester met verve heeft bekleed en het huidige boekhoudsoftware eCaptain heeft geïntroduceerd.
De functie van penningmeester bij DWSV wil ik invullen met de ondersteuning van Brenda van
Burk. Brenda neemt vooral de uitvoerende en administratieve werkzaamheden voor haar
rekening. Ik zal mij met name richten op het bestuurlijke element van het penningmeesterschap,
zoals onder meer het jaarverslag en de begroting. Vele handen maken licht werk.
Tot ziens op de Vereniging.

DWSV groeit
Naast alle beperkingen die het Coronavirus met zich meebrengt is er voor DWSV een
ontwikkeling zichtbaar die heel positief stemt. We hebben dit jaar het ledenaantal fors zien
groeien, waardoor we nu rond de 350 leden tellen en de haven voor ongeveer 95% bezet is.
Daarmee hebben we al voor een deel invulling gegeven aan de doelen die we ons als vereniging
hebben gesteld in het kader van de Koers 2034.

Insluipingen op het terrein in Delft
Helaas hebben we de afgelopen weken moeten constateren dat er tot tweemaal toe sprake is
geweest van een insluiping op het terrein in Delft. Hierbij is een deel van het hek vernield en zijn
de insluipers in diverse boten geweest. Er is aangifte gedaan en de eigenaren zijn op de hoogte
gebracht waar er zichtbaar was dat de insluipers in de boot zijn geweest. Op basis van de plek
waar men het terrein op is gekomen wordt naar mogelijkheden van aanvullende verlichting en/of
camera's gekeken om dit verder te ontmoedigen. Omdat ook aanvullende maatregelen geen

garanties bieden raden we alle leden die in Delft stallen aan eventuele waardevolle spullen uit
hun boot te verwijderen en mee naar huis te nemen.

Delftse Watersport Vereniging
Buitenwatersloot 346
2614 GR Delft

Mail verstuurd via e-Captain

