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Beste %_VOORNAAM%,
Hoewel sommigen het hele jaar doorgaan is voor de meesten het vaarseizoen weer begonnen.
De meeste boten liggen weer in het water, nu alleen nog wat warmere temperaturen, want het is
ongewoon fris voor de tijd van het jaar. In deze nieuwsbrief word je bijgepraat over de volgende
onderwerpen:
•
•
•
•
•
•

Digitale ALV: gang van zaken
Update Havenrenovatiecommissie
Betalen met PIN nu op beide locaties mogelijk
Zeillessen Watersprieten beginnen weer
Tips van de havenmeesters
(Reserve) kascommissielid gezocht

Digitale ALV: gang van zaken
Omdat we vanwege de Coronabeperkingen dit voorjaar geen normale ALV in ons clubhuis
kunnen houden gaan we ook deze digitaal houden. Maar om meer interactie mogelijk te maken
zal het nu niet alleen een digitale stemronde zijn, maar is er op 18 mei ook de mogelijkheid om
onderwerpen via Teams toegelicht te krijgen en hierover met het bestuur van gedachten te
wisselen voordat erover gestemd kan worden. Dit gaat als volgt in zijn werk:

•
•
•

•
•

Uiterlijk 4 mei, twee weken voor de digitale ALV ontvangen de leden de Ahoy via
email of per post (afhankelijk van de aangegeven voorkeur).
Op 11 mei, een week van tevoren, ontvangen de leden een uitnodiging voor de
digitale ALV, inclusief een link naar de Teams sessie en instructies hoe aan deze
bijeenkomst kan worden deelgenomen.
Op 18 mei is de digitale bijeenkomst waarin de onderwerpen worden besproken die
op de agenda van de ALV staan (inclusief de onderwerpen die ter stemming worden
gebracht in de digitale stemronde), daar is ook de mogelijkheid om vragen te stellen
en van gedachten te wisselen met het bestuur over de onderwerpen. De bijeenkomst
begint om 20:00 uur. Leden die weinig ervaring hebben met online vergaderen
kunnen vanaf een halfuur van tevoren beginnen met deelnemen om voor het begin
wat meer vertrouwd te raken met hoe het werkt.
Op 19 mei ontvangen alle stemgerechtigde leden een email met een link naar het
stemformulier. Leden die geen email hebben krijgen deze per post toegestuurd.
Betreffende leden hebben dan tot en met 24 mei de tijd om hun stem uit te brengen.
Op 25 mei worden de stemmen geteld en de uitslag van de stemronde vastgesteld.
Leden worden in een email geïnformeerd over de uitkomsten van de stemronde.

We beseffen heel goed dat dit voor veel mensen nieuw is en we proberen zoveel mogelijk te
ondersteunen om dit zo goed mogelijk te laten verlopen. Desondanks zal wellicht niet alles in
één keer vlekkeloos verlopen, wij vragen hiervoor jullie begrip.

Update Havenrenovatiecommissie
Zoals bekend is de Havenrenovatiecommissie (Hrc) al enige jaren doende met de renovatie van
de Haven in Maasland. Bij deze brengen wij jullie op de hoogte, van waar wij nu staan en
hebben gedaan:
1. De steigers zijn enkele jaren geleden gerealiseerd
2. Er is een vlekkenplan opgesteld voor de indeling van het terrein
3. Zomer 2020 is er een inloopdag geweest waar de leden inbreng konden geven op de ideeën
4. De inbreng is verwerkt in een programma van eisen (PVE) dat is vastgesteld
Samenwerking met bestuur
Vanuit het bestuur en de Hrc is er een stuurgroep havenrenovatie (Shr), hiermee is goede
afstemming geborgd.
Architect- en aannemerskeuze
Op dit moment zijn wij in gesprek met 2 architectenbureaus waaruit een keuze wordt gemaakt.
Dit bureau helpt ons met maken van een ontwerp en ter ondersteuning van de
vergunningsaanvraag richting de gemeente, waarbij het PVE van belang is voor dit ontwerp.
Tevens wordt nagedacht waarvoor wij dit bureau nog meer kunnen en of willen inzetten.
Als het ontwerp er is benaderen wij aannemers van waaruit een keuze wordt gemaakt.
Sondering
Binnenkort gaat een bedrijf in de haven aan de slag om te bepalen welke fundering nodig is om
het nieuwe clubhuis stabiel te kunnen bouwen zonder dat het verzakt.

Planning
De planning is ambitieus, van de zomer willen wij een vergunning hebben. Direct na de zomer,
wij denken aan oktober, willen wij starten met de bouw. Doordat wij in oktober starten zitten wij
onszelf niet in de weg op de haven. Uiteraard zijn wij afhankelijk van de gemeente en het vinden
van de juiste aannemer die tijd moet hebben en binnen ons budget bouwt. Wij mikken erop voor

de hijsdagen van voorjaar 2022 het nieuwe clubhuis te kunnen gebruiken.
Zelfwerkzaamheid
Wellicht is er zelfwerkzaamheid nodig om de kosten te drukken, hiervoor doen wij tijdig een
oproep aan jullie in de wetenschap dat wij met elkaar veel kunnen.
Ledenraadpleging
Voordat wordt overgegaan tot gunning aan een aannemer zullen de leden hierover worden
geraadpleegd.

Betalen met PIN nu op beide locaties
mogelijk
In Delft kon het al een paar jaar maar sinds dit jaar is het ook in Maasland mogelijk om met PIN
te betalen. Uit oogpunt van veiligheid (zo min mogelijk contant geld aanwezig) hebben we een
voorkeur dat bedragen met PIN worden betaald.

Zeillessen Watersprieten beginnen weer
Het is weer mogelijk om in te schrijven voor één van de zeilcursussen bij de Watersprieten. Er
wordt les gegeven in de Optimisten voor beginners, kinderen vanaf 8 tot en met 12 jaar.
Kinderen van 12 to 18 jaar krijgen les in een RS Feva en volwassenen kunnen les krigen in een
Polyvalk. Kijk voor meer informatie op www.dwsv.nl of mail naar watersprieten@dwsv.nl.

Tips van de havenmeesters
Boot controleren
Regen, wind en stormvlagen? Controleer je boot regelmatig. Er waaien altijd dekzeilen los of
zelfs complete boten. Gebruik meerlijnen die dik genoeg zijn. Dunne lijntjes schaven kapot.
Katoenen schootlijnen rekken op: die zijn niet geschikt om je schip mee vast te leggen.
Collega-leden, havencommissie, havenmeesters: we proberen te appen/bellen als je schip dreigt
te ‘vergaan’ (dit jaar drie schepen gezonken!) maar zelf controleren is beter. Spreek desnoods af
met je havenburen om bij toerbeurt te gaan kijken. Het voorkomt hoge kosten om je schip te
laten lichten.

Gebruik van elektriciteit
Alleen waterdichte, scheepsbestendige snoeren en stekkers gebruiken. Uit de watersportwinkel.
Gebruik geen huishoudhaspels, deze zijn gevaarlijk. Voor meer informatie: vraag leden
havencommissie, havenmeesters of bestuur.
Sluit elektriciteit alleen aan als je op de haven bent. Naar huis? Stekker eruit.
Overzetboten
De roeiboten tussen het parkeerterrein aan de Kwakelweg en de steiger aan de overkant bij ’t
Jachthuis: er moet altijd 1 boot achterblijven. Heb je de laatste roeiboot? Haal er dan 1 op van
‘de overkant’. Dat betekent inderdaad drie keer roeien (beschouw het als een gratis work-out).
Altijd doen, ook als je maar ‘even’ op de haven moet zijn. Dit bezoek kan namelijk onbedoeld
langer duren en ondertussen staan er andere leden te wachten bij de Kwakelweg.
Veerpont
Het veerpont vaart voorlopig niet vanwege corona. Wanneer wel is helaas nog niet bekend.
Geluidsoverlast, zuipschuiten en snelvaarders
Politie Haaglanden/Westland treedt actiever op. Er komen meer borden met duidelijker regels.
Onze haven ligt in een natuurgebied waar versterkt geluid verboden is. Mensen die een leuke
zomerdag hebben is prima. Manshoge geluidsboxen, zuipen, slikken en wildplassen kan niet.
Contact opnemen bij overlast:
- Meld overlast melden bij het algemene politienummer: 0900 88 44. Bij nood of gevaar: 112.
- Ook Hoogheemraadschap Delfland vaart rond: 015 - 260 81 08
- Actiegroep Midden Delfland: stopoverlastvaartenmd@gmail.com
https://wos.nl/nieuws/artikel/midden-delfland-start-campagne-tegen-zuipschuiten

(Reserve) kascommissielid gezocht
Onlangs heeft de kascommissie met de penningmeester de cijfers over het jaar 2020
doorgenomen. Volgens het roulatieschema is het tijd voor één van de huidige leden om af te
treden en daarom zijn we op zoek naar een nieuw lid voor deze commissie. De gevraagde
inspanning voor deze rol is te overzien, het betreft één keer per jaar met de penningmeester de
jaarcijfers doornemen en controleren dat deze kloppen. Heb je interesse om deel uit te maken
van de kascommissie? Laat het ons weten door een mail te sturen aan bestuur@dwsv.nl.
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