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

Sinds 26 mei 1934 Dit keer een behoorlijk aantal onderwerpen die voor u als lid van belang zijn:
•

14 maart inspraakmiddag Havenrenovatie

•

Nieuwe havenmeesters per 7 maart van start

•

De oude havenmeester

•

Slag om Delft op 7 & 8 maart

•

Voorbereiding hijsdagen: vaarklaar maken

•

Aanscherpen regels m.b.t. betalingen

•

Opruimen loods Delft i.v.m. werkzaamheden

•

Aanbrengen verbeterde drainage loods Delft

•

Meedenken en meedoen

•

Ledenadministratie

14 maart inspraakmiddag Havenrenovatie
DWSV maakt al sinds 1993 gebruik van de jachthaven Foppenpolder en de hierop
aangesloten vaarwateren. Wij doen dit met zo veel mogelijk oog voor de rust en
ruimte in het gebied en met aandacht voor andere gebruikers van de Foppenpolder.
Nu de renovatie van de steigers is voltooid, gaat DWSV ook de gebouwen op en de
indeling van het terrein aanpakken. Dit betekent dat er gedurende de komende twee
jaar werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door verschillende bedrijven.
Om jullie, als leden en ligplaatshouders over deze werkzaamheden en de te volgen
procedures bij de gemeente Midden Delfland te informeren nodigen wij u uit voor een
informatiebijeenkomst.
Deze zal plaats vinden op zaterdag 14 maart 2020 om 14.00 tot 15.30 in het
clubgebouw van DWSV, adres Foppenpolder 7 te Maasland (en dus niet op 3 maart
in Delft zoals eerder aangekondigd).
Indien jullie vragen hebben omtrent bovenstaande, kunnen die ter plaatse worden
gesteld. Ook kunnen vragen worden gemaild aan bestuur@DWSV.nl

Nieuwe havenmeesters per 7 maart van start
Vanaf 7 maart 2020, de 1e hijsdag aan de Foppenhaven, zal een team van vier
Havenmeesters actief zijn. Zij zijn volgens rooster op de haven aanwezig of
telefonisch bereikbaar op 06-18184939.
Het rooster hangt in het clubhuis.
De havenmeesters zijn de ogen en oren van de haven en mogen de leden
aanspreken op hun verplichtingen in de haven. Binnenkort zijn zij herkenbaar aan
hun donkerblauwe polo en jack met het opschrift HAVENMEESTER DWSV. Graag
stellen we hen aan u voor:
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V.l.n.r.:
• ”Mijn naam is Wim Breederveld en ben 12 jaar lid van DWSV. Ik woon in
Vlaardingen en ben gepensioneerd. Ik bezit twee zeilboten. Graag wil ik m’n
bijdrage leveren aan de vereniging en zorgen dat een en ander goed verloopt
in de haven”…
• ”Jan van Broekhoven is de naam en ben lid sinds 2001. Ik zeil regelmatig
met m’n polyvalk. Als havenmeester wil ik een aandeel leveren in het reilen
en zeilen van de jachthaven, om leden en bezoekers te helpen, maar ze ook
aan te spreken daar waar nodig. Ik woon in Rotterdam, werk in Den Haag (2
dagen) en daarnaast probeer ik zoveel mogelijk hier te zijn. Samen met de
andere 3 havenmeesters gaan we proberen Nel zo goed mogelijk op te
volgen.”
• Ik ben Vincent Willems, sinds 10 juni 2018 lid van de vereniging. In het
dagelijks leven ben ik IT Storage & Virtualisatie Specialist ontwerper. In m’n
vrije tijd ben ik graag op het water in mijn motorboot. Toen ik van de
havenmeesterfunctie hoorde werd ik enthousiast. Het lijkt me erg leuk om
met mede water-genoten in contact te zijn en te helpen waar ik kan. Ik heb
erg veel zin in het komende seizoen.”
•
”Mijn naam is Mieke van der Wenden. Mijn man Eus is ruim 15 jaar lid van
de DWSV. Wij hebben een mooie oude Centaur en sinds kort een droom van
een Damenvlet uit 1960. De Foppenhaven is een heerlijke plek zo midden in
de randstad. Ik wil iets voor de vereniging betekenen. Zeker nu ik wat meer
tijd heb. We gaan het zien wat het havenmeesterschap ons brengt en of we
met z’n vieren een beetje in de schaduw van Nel en Joop kunnen staan.”

De oude havenmeester
Na jaren is het dan echt voorbij dat Nel Romsom de havenmeester is. Na vele jaren
met Joop Tettelaar als team havenmeester te zijn geweest heeft zij na zijn overlijden
de honneurs waar genomen. Dat is haar uitstekend gelukt met al haar ervaring.
Nel is een stoere vrouw die van alle markten thuis is. Of het nou het leegpompen van
de waterput is of het ophalen van de overzetboten. Het maakt haar niet uit. Toiletten
schoonhouden, passanten geld innen en de leden geduldig wegwijs maken in de
Haven.
Sinds misschien wel 20 jaar is zij deze zomer op vakantie geweest en heeft het stokje
overgedragen aan het bovenstaande team van havenmeesters. Nel namens het
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bestuur en iedereen die jou heeft leren kennen: bedankt voor jouw tomeloze inzet de
afgelopen jaren! We zien je graag weer op de haven, als gewaardeerd lid.

Slag om Delft op 7 & 8 maart
Dit jaar organiseert studentenzeilvereniging Broach weer de Slag om Delft op 7 & 8
maart. Zij nodigen onze leden uit om of deel te nemen of leuk te komen kijken naar
een spectaculaire match race midden in Delft onder het genot van een hapje en een
drankje.
Voor de mensen die mee willen doen, zoek een team van 3 en schrijf je snel in
op www.slagomdelft.nl en maak kans om de koning van de Kolk te worden!
Wil je me meer te weten komen over het evenement zelf, kijk ook even op onze
facebook pagina https://www.facebook.com/SlagOmDelft/

Als mooie toevoeging voor het 15 jarig bestaan van de Slag om Delft organiseren zij
dit jaar ook Optimist on Tour. Dat betekent dat kinderen tussen de 7 en 15 jaar
gratis bij Optimist mogen komen varen bij Broach op de Zuid Kolk. Inschrijven
hiervoor kan via https://forms.gle/KUKhYuXMef35GsD76 . Uiteraard mogen jullie ook
op de dag zelf vrijblijvend langs komen en ter plekke inschrijven. Broach zorgt voor
limo en een versnapering.

Voorbereiding hijsdagen: vaarklaar maken
Binnenkort zijn er weer hijsdagen. Houdt u er rekening mee dat alle boten in de
Buitenwatersloot hijsklaar dienen te zijn op de eerste hijsdag. Dit om op de dag zelf
zo min mogelijk vertraging op te lopen en het terrein opgeruimd te houden. Dit houdt
in:
• disselsloten / hangsloten verwijderd;
• dekzeil / wintertent verwijderd;
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•
•
•

dekzeil voorzien van naam opgevouwen in het rek of mee naar huis;
gereedschappen, materialen en andere materialen mee naar huis;
landvasten / stootwillen en (indien nodig) kit / afsluiters / roerpinnen etc.
klaarleggen in de boot.

Aanscherpen regels m.b.t. betalingen
Als vereniging willen we de kosten voor onze leden zo laag mogelijk houden. Dit lukt
alleen als alle leden op hun contributie en andere verschuldigde bedragen,
bijvoorbeeld voor stalling, (op tijd) betalen. Omdat dit helaas niet altijd goed gaat
willen we vanaf dit jaar de regels m.b.t. het betalen van de facturen strakker gaan
handhaven.
Indien de betaling van de facturen niet binnen de gestelde termijn op de rekening van
DWSV staat wordt tot maximaal twee keer een herinnering gestuurd. Bij uitblijven van
betaling wordt een aanmaning gestuurd en indien nodig een incassotraject ingang
gezet. Het spreekt voor zich dat de kosten voor rekening van het betreffende lid zijn.
Om verwarring te voorkomen vragen we u bij de betaling de factuurnummer(s)
en naam van het lid te vermelden. Overboekingen zonder juiste omschrijving
kunnen wij helaas niet verwerken in ons administratiesysteem e-captain.

Opruimen loods Delft i.v.m. werkzaamheden
In de loods aan de Buitenwatersloot moeten werkzaamheden uitgevoerd worden. Er
wordt daarom opgeruimd.
In de loods en op het terrein liggen nog veel oude zeilen, masten, trappen e.d. zonder
naam en telefoonnummer. Leden mogen trailers, bokken, zeilen en masten in de
loods leggen, mits deze voorzien zijn van naam en telefoonnummer en netjes
opgeruimd zijn. Een trap mag op de eigen bok vastgemaakt worden, mits voorzien
van naam en telefoonnummer.
Verzoek is daarom om uw trailer of bok, afdekzeil, trap en mast tijdens de hijsdagen
te voorzien van uw naam. Of mee naar huis te nemen of in uw boot te plaatsen.
Werkkisten, gereedschap en ander materiaal moet mee naar huis genomen worden.
Doel is dat na de hijsdagen alles verwijderd is of voorzien is van naam en
telefoonnummer. Materialen die na de hijsdagen niet van naam en telefoonnummer
voorzien zijn worden verwijderd. Dit om ook na de werkzaamheden het terrein en de
loods opgeruimd te houden.
Voor vragen, of overleg kunt u Aad Fransen op maandag en dinsdag bellen, van
09.00 uur tot 18.00 uur op: 06-54241353. Mailen kan altijd: aad.fransen@dwsv.nl

Aanbrengen verbeterde drainage loods Delft
In de loods in Delft is sinds enige tijd sprake van wateroverlast. Dit heeft te maken
met het feit dat water niet goed kan worden afgevoerd. Om dit te verhelpen is het
nodig dat de drainage bij de loods wordt verbeterd en hierbij moet de hulp worden
ingeroepen van een gespecialiseerd bedrijf. De hiermee gemoeide kosten waren niet
opgenomen in de begroting van de loodscommissie. Deze werkzaamheden zijn wel
urgent omdat de wateroverlast op termijn tot blijvende schade aan de loods zal
leiden. Vanwege de urgentie heeft het bestuur in de bestuursvergadering van 18
februari jl. besloten om deze werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande
kosten goed te keuren om op langere termijn hogere kosten voor de vereniging te
voorkomen.

Meedenken en meedoen
DWSV is een redelijk grote vereniging met een constant blijvend aantal leden van
ongeveer 325. Gemiddeld 70 leden en gezinsleden van leden zijn actief in
commissies zoals de Loodscommissie, de Havencommissie, de Havenmeesters, het
bestuur, de BBQ commissie, de redactie, de Watersprieten en de
Havenrenovatiecommissie. Kortom het bruist flink bij DWSV.
Toch zou het bestuur graag meer activiteiten voor leden willen oppakken. Activiteiten
die genoemd zijn op de inspraakavond over de Toekomst van DWSV, maar ook
activiteiten die door leden worden voorgesteld. Te denken valt aan
voorlichtingsavonden maar ook het bedenken en uitwerken van nieuwe
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lidmaatschapsvormen, het bedenken wat het betekent om als vereniging boten te
verhuren. U zult ongetwijfeld nog meer wensen en ideeën hebben.
Om meer activiteiten op te pakken en daadwerkelijk uit te kunnen voeren hebben we
in een Algemene Ledenvergadering besloten het bestuur uit te breiden. Maar ook de
verantwoordelijkheden te verdelen in het bestuur (zie hiervoor ook de toelichting in de
Ahoy die u binnenkort ontvangt). Met meer mensen afgebakende taken doen maakt
dat we veel meer aan kunnen. Daar zit natuurlijk ook het dilemma bij dat we hierdoor
nog meer leden zou willen hebben die het leuk vinden een taak op te pakken. En de
keerzijde is dat als het niet lukt om leden te vinden die actief willen zijn, we aan de
grens komen wat we kunnen ontwikkelen en oppakken in de vereniging.
Als u interesse heeft in de nieuwe werkwijze en hoe u zelf mee zou willen denken en
doen, laat het ons weten. Mail naar secretaris@dwsv.nl en we maken een afspraak.
We hopen dat u geïnspireerd raakt door de nieuwsbrieven en zin krijgt om uw ideeën
in te kunnen brengen, mee te doen.

Ledenadministratie
Sinds kort hebben we ondersteuning bij de ledenadministratie. Onder
verantwoordelijkheid van de secretaris DWSV voert Elly Zegwaard mutaties door en
voert zij nieuwe leden in E-Captain.
Even voorstellen:

”Ik ben geboren en getogen in Maasland en woon momenteel in het Westland. We
hebben afgelopen zomer zeilles genomen in Friesland. Dat was zo ontzettend leuk
dat we hebben besloten een zeilboot te kopen. Gelukkig was er plaats in de haven
van Maasland. Ik kijk uit naar de zomer!
Naast deze hobby vind ik het leuk iets te betekenen voor de vereniging en de
ledenadministratie op te pakken”

Hou ook onze website www.dwsv.nl in de gaten voor actuele berichten over de
vereniging en het varen in de omgeving van onze locaties.
Heeft u zelf ook iets leuks of interessants te melden in het kader van DWSV? Stuur
dan een bericht naar redactie@dwsv.nl

