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Beste %_VOORNAAM%,
De lente lijkt qua weer eindelijk te zijn aangebroken, het is ineens zichtbaar drukker op het
water. Het traag op gang komen van het vaarseizoen betekent niet dat er binnen DWSV niets
gebeurt. Daarom is het weer tijd voor een nieuwsbrief. In deze editie de volgende onderwerpen:
•

Uitslag ledenraadpleging

•

Bezetting bestuur

•

Ingezonden mededeling: DWSV appgroep

•

Veilig gebruik stroomvoorziening Foppenhaven

•

Werkavonden

•

Panamakanaal

•

Corona-update

Uitslag ledenraadpleging
Op 18 mei is er een online ALV gehouden waarin we met een 40-tal leden van gedachten
hebben kunnen wisselen over een aantal onderwerpen, waaronder zaken die als onderdeel ter
stemming aan de leden zijn voorgelegd. Deze online setting was wellicht niet ideaal, gegeven
alle beperkingen die nu nog gelden bood het in ieder geval een mogelijkheid om met elkaar in
contact te komen. De dag na de online ALV hebben alle stemgerechtigde leden een link
ontvangen naar het online stemformuier en de leden die geen email hebben kregen het
stemformulier per post toegestuurd.
In totaal zijn 98 geldige stemmen uitgebracht. Er is 1 stem ongeldig verklaard aangezien deze
dubbel was uitgebracht.
Onderstaand de uitslag van de zaken die ter stemming zijn voorgelegd:
Onderwerp van
Ja
stemming
Uitgaven buiten
begroting 2020
Financieel
jaarverslag en
decharge bestuur
Benoeming Marcel
Wattel als lid van
de kascommissie
Benoeming Paul
Kunst als
reservelid van de
kascommissie
Wijziging
Huishoudelijk
Reglement H1 en 2
Wijziging
Huishoudelijk
Reglement H3
Wijziging
Huishoudelijk
Reglement H4 t/m
12
Benoeming Léon
Groot tot voorzitter

Nee

Onthouding

Totaal

Uitslag

95

1

2

98 Aangenomen

92

0

6

98 Aangenomen

95

0

3

98 Aangenomen

94

0

4

98 Aangenomen

91

1

6

98 Aangenomen

90

1

7

98 Aangenomen

90

2

6

98 Aangenomen

95

1

2

98 Aangenomen

Alle ter stemming gebrachten onderwerpen zijn dus met ruime meerderheid aangenomen.

Bezetting bestuur
Met de uitslag van de ALV hebben we het bestuur kunnen versterken met een nieuwe voorzitter
in de persoon van Léon Groot.
Dat betekent dat er op dit moment nog 1 vacature openstaat en dat is de functie van bestuurslid
activiteiten. In de hoop dat er de komende tijd met een oplopende vaccinatiegraad weer meer

mogelijk gaat zijn en met het vooruitzicht van een nieuw clubgebouw in Maasland zou het mooi
zijn als we een mooie kalender kunnen opstellen met activiteiten voor onze leden op de beide
locaties van DWSV. Lijkt het je leuk om die kalender op te stellen en de organisatie van
activiteiten vanuit het bestuur te coördineren vanuit het bestuur? Neem dan contact op
via bestuur@dwsv.nl.
Op termijn zijn we ook op zoek naar een opvolger voor onze secretaris. Ook hier geldt dat als je
interesses hebt of graag meer informatie zou hebben over wat deze bestuursfunctie inhoudt, je
contact kunt opnemen via bestuur@dwsv.nl.

Ingezonden mededeling: DWSV appgroep
Ik (Maas) wil een textgroep in Whatsapp, Telegram en/of Signal voor de DWSV beginnen om
communicatie tussen leden te versimpelen.
Waarom
Directe communicatie tussen leden is op dit moment vrijwel alleen mogelijk door elkaar eerst in het
echt te zien. Hierdoor ontstaat het onhandige probleem dat ik bijvoorbeeld moeilijk contact kan
leggen met iemand die er alleen is op maandag of vrijdag is; dagen dat ik zelf nooit op locatie ben.
Mijn reden dat ik een textgroep wil aanmaken is om makkelijk bij ervaren leden te komen. In het
veld van het onderhouden van een polyester boot ben ik namelijk nieuw. Een andere directe reden
voor mij is om met andere leden te kunnen zeilen. Uiteraard zullen er veel mensen zijn die niet
geïnteresseerd zijn in beide redenen. Hiertegenover zijn er wel tientallen andere redenen die men
kan hebben om mee te doen maar die nog eens niet bekend zijn.
Hoe
Om mee te doen is het het handigst om mij een persoonlijke tekst te sturen naar mijn mobiele
nummer op de gewenste textapp; 06 55021504 op Whatsapp, Telegram of Signal.
Telegram en/of signal zijn veiligere alternatieven (meer informatie daarover achter deze link voor de
geïnteresseerde; https://www.securemessagingapps.com/).
Het is altijd fijn om makkelijk contact te kunnen hebben met de groep waar je in zit, waarmee ik
hoop dat jij je ook zal aansluiten.
Met vriendelijke groet,
Thomas Ivan (Maas) Bekooy

Veilig gebruik stroomvoorziening
Foppenhaven
Nu onze haven vol is met boten van leden wordt het duidelijk dat het aantal stroompunten in de
haven tekortschiet voor het aantal leden dat daar tegelijk gebruik van wil maken. Helaas zien we
te vaak dat dit wordt opgelost door een haspel op het stroompunt bij de steiger aan te sluiten en
vervolgens naar diverse boten af te takken. Deze haspels en verlengsnoeren zijn niet voor

gebruik buiten geschikt en dit levert dan ook gevaarlijke situaties op. Hoewel de
stroomvoorziening onderdeel uitmaakt van de havenrenovatie lost dit het probleem niet direct
op. Het bestuur en de havencommissie kijken nu naar de mogelijkheid om op korte termijn een
veilige manier aan te bieden om meer boten tegelijk op de stroompunten aan te sluiten. Tot dat
moment willen we iedereen dringend verzoeken geen gevaarlijke situaties te creëren met
ongeschikte materialen. Daarnaast wijzen we er voor de volledigheid op er geen gebruik
gemaakt mag worden van stroom als de eigenaar niet op/bij de boot aanwezig is.

Werkavonden
We hebben afgelopen tijd veel nieuwe leden mogen verwelkomen. Bij de kennismaking is het
over het algemeen voldoende duidelijk dat bij het lidmaatschap ook een verplchting tot
zelfwerkzaamheid hoort om de kosten van de vereniging laag te houden en samen te werken
aan een mooie vereniging. We krijgen wel signalen dat het niet altijd voor iedereen duidelijk is
hoe dit in de praktij in zijn werk gaat. Voor dit seizoen zijn er in de maanden juni en september
nog mogelijkheden om aan de zelfwerkzaamheid te voldoen (ieder lid, tenzij er een vrijstelling is
op basis van leeftijd of vrijwilligersfuncties dient twee keer per jaar een bijdrage in de vorm van
een werkochtend / -avond te leveren).
In Maasland worden de leden uitgenodigd om op een specifieke datum en tijdstip in de haven
mee te komen helpen, doorgaans op een zaterdagochtend of een maandagavond. Mocht je
hiervoor geen uitnodiging hebben ontvangen, neem dan contact op
met peter.van.den.heuvel@dwsv.nl.
In Delft zijn de werkavonden altijd op maandagavond. Leden kunnen zelf bepalen wanneer ze
komen.
De planning van de werkochtenden / -avonden kun je vinden in de agenda op www.dwsv.nl.

Panamakanaal
Naar aanleiding van een discussie in de (uitgestelde) voorjaars-ALV van 2020 over de
moeilijkheid om gebruik te kunnen maken van het Panamakanaal is door het bestuur een
voorstel ter stemming ingebracht over een aanpassing van het tarief voor leden die aan het
Panamakanaal willen liggen (voor niet-leden is dit niet toegestaan). De aangepaste tarieven zijn
in de najaars-ALV van 2020 aangenomen.
Nu het seizoen op gang is gekomen zien we helaas een neveneffect dat niet was voorzien maar
ook zeer ongewenst is. Doordat minder leden ervoor kiezen om bij het Panamakanaal te
overnachten is er meer ruimte. Deze ruimte wordt door de zogeheten 'zuipschuiten gebruikt om
aan te leggen en overlast te veroorzaken (troep, herrie, wildplassen).
Om dit ongewenste effect te minimaliserenheeft het bestuur besloten dit jaar niet handhaven op
de aangepaste tarieven, zodat het Panamakanaal beter bezet is en er voor overlastgevers
minder gelegenheid is om aan te meren.
Vanuit het bestuur zal er, in overleg met de havencommissie en de havenmeesters, opnieuw
gekeken worden naar een passende oplossing voor het Panamakanaal. Die zal dan opnieuw
aan de ALV worden voorgelegd.
Indien je overlast ervaart van 'zuipschuiten' kun je dit melden bij de politie via de volgende
kanalen:

•
•

in acute situaties: bel 0900-8844
geen spoed: mail uw melding naar nautisch.westland@politie.nl. Ook kun je foto's en
video's van overlastgevers naar dit e-mailadres sturen.

Corona-update
Dit jaar hebben we niet te maken gehad met zulke vergaande beperkingen als tijdens de
opening van het seizoen in 2020, maar toch kunnen we nog lang niet alles doen wat we graag
zouden willen doen binnen onze vereniging. Gelukkig zijn we weer in een fase van
versoepelingen aangekomen en het is te hopen dat er met de toenemende vaccinatiegraad
alleen maar verder versoepeld gaat worden. Met de recent aangekondigde versoepelingen
wordt het in ieder geval mogelijk om de lessen van de Watersprieten zo goed als volledig
normaal plaats te laten vinden. Alleen naar de zwembadles en het zeilkamp wordt nog gekeken
of, hoe en wanneer deze plaats zouden kunnen vinden.
Voor de activiteiten die na de zomer met potlood in de agenda zijn ingetekend (denk aan de
BBQ en de ALV) houden we de aankondigingen vanuit de overheid nauwlettend in de gaten en
nemen we te zijner tijd, rekening houdend met de benodigde voorbereidingstijd, een besluit over
of en hoe deze plaats kunnen vinden.
In de tussentijd zijn we helaas nog niet van het virus verlost. dus vragen we omwille van de
veiligheid en gezondheid van al onze leden om ook op de terreinen van DWSV de basiregels in
acht te blijven nemen:
•
•
•
•
•

Kom bij mogelijke verschijnselen van Corona niet naar DWSV
Kom met niet meer dan het op dat moment toegestane aantal personen bijeen op de
terreinen
Houd 1,5 meter afstand
Was je handen vaak en goed
Hoest en nies in de elleboog

Delftse Watersport Vereniging
Buitenwatersloot 346
2614 GR Delft

Mail verstuurd via e-Captain

