
 

Beste leden,  

Via deze nieuwsbrief informeren wij u over zaken die voor u als lid van belang zijn.  

Belangrijke data 2020 
Onlangs zijn we het nieuwe jaar gestart met onze nieuwjaarsborrel, een vaste 
gebeurtenis op de agenda van DWSV. 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. Zoals bekend is het de bedoeling dat u, 
naast de dag dat uw boot op de planning staat, een tweede dag aanwezig bent om te 
helpen met de andere boten die het water in of uit gaan. 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. 

We streven ernaar om dit jaar ook weer enkele activiteiten te organiseren, die zullen 
we te zijner tijd via de nieuwsbrief of een aparte mailing naar nu communiceren. 

DWSV algemeen 
Datum Tijdstip Locatie Gebeurtenis 
08-02-20 17:00 Clubgebouw 

Buitenwatersloot 
Vrijwilligersavond 

03-03-20 20:00 Clubgebouw 
Buitenwatersloot 

Inspraakavond renovatie 
Foppenhaven 

07-04-20 20:00 Clubgebouw 
Buitenwatersloot 

Algemene ledenvergadering 

19-09-20 17:00 Foppenhaven BBQ 
18-11-20 20:00 Clubgebouw 

Buitenwatersloot 
Algemene ledenvergadering 

 

Delft 
Datum Tijdstip Gebeurtenis 
04-04-20 08:30 1e zaterdag boten te water  
11-04-20 08:30 2e zaterdag boten te water  
20-04-20 19:00 Zelfwerkzaamheid 
11-05-20 19:00 Zelfwerkzaamheid 
18-05-20 19:00 Zelfwerkzaamheid 
25-05-20 19:00 Zelfwerkzaamheid 
08-06-20 19:00 Zelfwerkzaamheid 
15-06-20 19:00 Zelfwerkzaamheid 
22-06-20 19:00 Zelfwerkzaamheid 
29-06-20 19:00 Zelfwerkzaamheid 
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07-09-20 19:00 Zelfwerkzaamheid 
14-09-20 19:00 Zelfwerkzaamheid 
21-09-20 19:00 Zelfwerkzaamheid 
28-09-20 19:00 Zelfwerkzaamheid 
03-10-20 08:30 1e zaterdag boten uit het water 
10-10-20 08:30 2e zaterdag boten uit het water 
17-10-20 08:30 3e zaterdag boten uit het water 

 

Foppenhaven 
Datum Tijdstip Gebeurtenis 
07-03-20 09:00 1e zaterdag boten te water  
04-04-20 09:00 2e zaterdag boten te water  
06-04-20 19:00 Zelfwerkzaamheid 
18-04-20 09:00 3e zaterdag boten te water 
20-04-20 19:00 Zelfwerkzaamheid 
25-04-20 09:00 Zelfwerkzaamheid 
09-05-20 09:00 Zelfwerkzaamheid 
11-05-20 19:00 Zelfwerkzaamheid 
25-05-20 19:00 Zelfwerkzaamheid 
08-06-20 19:00 Zelfwerkzaamheid 
15-06-20 19:00 Zelfwerkzaamheid 
22-06-20 19:00 Zelfwerkzaamheid 
29-06-20 19:00 Zelfwerkzaamheid 
07-09-20 19:00 Zelfwerkzaamheid 
14-09-20 19:00 Zelfwerkzaamheid 
26-09-20 09:00 Zelfwerkzaamheid 
28-09-20 19:00 Zelfwerkzaamheid 
03-10-20 09:00 Zelfwerkzaamheid 
24-10-20 08:30 1e zaterdag boten uit het water 
31-10-20 08:30 2e zaterdag boten uit het water 

 

Met korting naar de HISWA 

Van 11-15 maart wordt de HISWA 2020 gehouden in de RAI in Amsterdam. HISWA 
viert dit jaar haar 65e editie, daarom zijn kaarten voor HISWA Amsterdam Boat 
Show 2020 tijdelijk € 6,50 per stuk. De actie is geldig t/m 19 januari.  
 
Je HISWA-kaartje geeft ook gratis toegang tot de HISWA Sport Xperience, het 
tofste (water)sportevenement voor 6 t/m 16 jaar. 
 

 

ALV terugkoppeling 
Op 20 november van het vorige jaar hebben wij onze najaars-ALV gehouden. 
Tijdens deze ALV zijn de volgende zaken aan de orde geweest: 
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• De begroting voor 2020 is goedgekeurd. Deze is in grote lijnen 
vergelijkbaar met vorig jaar. De eerste effecten van de zonnepanelen op 
de energierekening beginnen wel zichtbaar te worden; 

• Tevens heeft de ALV ingestemd met budget voor hulp bij het aangepast 
krijgen van het bestemmingsplan voor de Foppenhaven, noodzakelijk om 
een nieuw clubgebouw te kunnen neerzetten, en de eerste 
voorbereidende of noodzakelijke werkzaamheden. Ook is goedkeuring 
gegeven aan het inhuren van bureau RHO voor de begeleiding van het 
nieuwe bestemmingsplan; 

• Om de financiën ook in de komende jaren gezond te houden heeft de 
ALV ingestemd met een verhoging van de tarieven die in lijn is met de 
inflatie, waardoor deze gelijke pas houdt met algemene kostenstijgingen; 

• Vervolgens is gesproken over de toekomstige terreinindeling van de 
Foppenhaven. Iedere variant heeft voors en tegens, maar de 
gepresenteerde variant is volgens de havenrenovatiecommissie de meest 
optimale. De ALV heeft met meerderheid van stemmen goedkeuring 
gegeven aan de voorgestelde indeling. 

• In de ALV is ook gesproken over een andere indeling van het bestuur 
waarmee we ons beter kunnen richten op de uitvoering van de 
toekomstvisie 2034 vanuit de gedachte dat vele handen licht werk maken 
(kandidaten zijn nog steeds welkom!). De concrete invulling met taken en 
namen van bestuursleden voor de nieuwe rollen worden in de voorjaars-
ALV van 2020 ter goedkeuring voorgelegd; 

• Ten slotte waren er de nodige (her-)benoemingen van bestuursleden: 
o Cor van Doorn treedt af als secretaris en gaat uit het bestuur. Hij zal 

het web beheer voor de vereniging gaan oppakken; 
o Jeroen Schellart treedt af als penningmeester maar wil deel uit 

blijven maken van het bestuur. Hij is met instemming van de ALV 
benoemd tot algemeen bestuurslid; 

o Gert Kwakkel en Daniel van Burk worden met instemming van de 
ALV herbenoemd tot algemeen bestuurslid; 

o Adri Poot wordt met instemming van de ALV benoemd tot secretaris 
en lid van het dagelijks bestuur. 

Havenmeesters 

Zoals u weet is afgelopen jaar helaas onze havenmeester Joop overleden. Nel 
Romsom heeft toen aangeboden om de taken waar te nemen, maar dat dit geen 
permanente oplossing zou zijn. Op een oproep voor mensen die bij toerbeurt 
havenmeester willen zijn is gelukkig enthousiast gereageerd en vanaf januari 
draaien zij proef in de nieuwe opzet. Het team bestaat uit: 

• Jan van Broekhoven 
• Vincent Willems  
• Mieke van der Wenden 
• Willem Breederveld 

Nel blijft ondersteunend voor de nieuwe havenmeesters, maar zal zelf niet meer 
als havenmeester actief zijn. Vanaf maart gaat de nieuwe invulling officieel van 
start en in een volgende nieuwsbrief zullen zij zich uitgebreider aan u voorstellen. 

 

Heeft u zelf ook iets leuks of interessants te melden in het kader van DWSV? 
Stuur dan een bericht naar redactie@dwsv.nl  


