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Beste leden, 

Via deze nieuwsbrief informeren wij u over zaken die voor u als lid van belang zijn. 
Met de zomervakantie achter de rug staan er weer de nodige activiteiten op de agenda. In deze 
nieuwsbrief meer informatie over deze activiteiten en een aantal andere berichten: 

• ALV 8 september toch op de Buitenwatersloot 
• BBQ gaat niet door 
• Presentatie plannen havenrenovatie 
• Vacatures 
• Werkavonden september 

• Redacteur Ahoy gezocht 

Zoals u kunt zien is de nieuwsbrief nu direct in de e-mail leesbaar. Dit naar aanleiding van 
suggesties ten aanzien van de eerdere werkwijze met een link in de e-mail. We horen graag of 
deze opzet voor u beter werkt. 

 

ALV 8 september toch op de 
Buitenwatersloot 

We worden helaas hard door de realiteit ingehaald wat betreft de planning van de ALV. Bij DSV 
Full Speed kunnen we vanwege vastgestelde Coronabesmetting niet terecht. Om die reden 

https://www.dwsv.nl/standaard


zullen we de ALV toch op de Buitenwatersloot houden. We zullen een tent opzetten om 
voldoende ruimte te hebben indien dat nodig is vanwege het aantal aanwezigen. 

Vanwege alle wijzigingen voor de duidelijkheid nog even de belangrijkste punten op een rijtje: 

• De ALV wordt gehouden bij DWSV op de Buitenwatersloot 
• Indien u dat nog niet heeft gemeld is het nu extra belangrijk om door te geven of u 

wel of niet aanwezig bent in verband met de voorbereidingen 
• De agenda is ingekort ten opzichte van de oorspronkelijke agenda. U vindt de agenda 

in de uitnodiging en deze zal ook tijdens de ALV op papier worden uitgereikt 

BBQ gaat niet door 

In tegenstelling tot eerdere berichten is helaas besloten om de jaarlijkse BBQ dit jaar toch niet 
door te laten gaan. Enerzijds heeft dit te maken met aangescherpte richtlijnen in de 
noodverordening van de Veiligheidsregio Haaglanden, anderzijds is gekeken naar de 
maatregelen die nodig waren om de BBQ op een verantwoorde wijze doorgang te laten vinden 
en was de conclusie dat een dergelijke opzet een echt gezellige BBQ teveel in de weg gaat 
zitten. Laten we hopen dat we volgend jaar weer als vanouds van de jaarlijkse BBQ kunnen 
genieten. 

Presentatie plannen havenrenovatie 

Ondanks het niet door laten gaan van de BBQ willen we het toelichten van de plannen voor de 
havenrenovatie in de Foppenhaven wel door laten gaan en u de mogelijkheid bieden hierop te 
reageren en voorkeuren aan te geven. Dit zal bestaan uit een presentatie van de plannen, in 
groepjes de verschillende invalshoeken ter plekke bekijken en bespreken en actief ideeën 
inbrengen en varianten beoordelen met leden van de havenrenovatiecommissie. Zodra de 
exacte datum hiervoor bekend is ontvangt u hiervoor een uitnodiging. We zien u dan graag in de 
Foppenhaven om gezamenlijk de toekomst van de haven verder vorm te geven. 

Vacatures 

We zijn op zoek naar bestuursleden. 
Naast het voorzitterschap is er behoefte aan een bestuurslid die projecten aanstuurt en een 
bestuurslid die activiteiten organiseert. 
Als bestuurslid stuur je en zorg je dat dingen gebeuren. Het is zeker niet nodig dat je alles zelf 
doet. Tenzij je daar natuurlijk zelf voor kiest. 
 
Het bestuurslid Projecten is de link tussen de projecten en het bestuur. Hij/zij zorgt dat het 
project in gang wordt gezet  en voortgang krijgt zoals in het bestuur afgesproken is. 
Om projecten in gang te zetten zorg je dat er leden geworven worden om mee te doen met het 
project. Dat één van hen de leiding heeft en jou rapporteert over de voortgang. 
Voorbeelden van onderwerpen die in een projectvorm opgepakt kunnen worden zijn: 

• Toekomstbestendige lidmaatschappen 
• E-boten met geschikte ligplaatsen 
• De havenrenovatie Foppenhaven en/of onderdelen van het totale plan, zoals een 

trailerbeleid in de Foppenhaven, een afspuitplek 

Het bestuurslid Activiteiten is ook de intermediair tussen het bestuur en de uitvoering van 
jaarlijks terugkerende activiteiten. Anders dus dan projecten. Immers projecten bestaan 



 

gedurende het project. Activiteiten die terugkerend zijn zijn bijvoorbeeld de jaarlijkse BBQ, 
informatieavonden e.d. 
Handig is het om een activiteiten-jaarplan te maken. Ook hier geldt dat dit bestuurslid mensen 
om zich heen zoekt die de verschillende activiteiten kunnen uitvoeren. 
 
De Voorzitter is de persoon die leiding wil geven aan de processen in de vereniging. Knopen kan 
doorhakken en in staat is te communiceren met leden en externe belanghebbenden. Daarmee 
verbindend is zodat de wel en wee van de vereniging een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
wordt, die iedereen begrijpt. 
De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering. Bereidt de 
vergaderingen voor met Dagelijks Bestuur en het voltallige bestuur. 
Hij of zij vertegenwoordigt de vereniging naar binnen en naar buiten en ziet toe dat de statuten 
en het huishoudelijk reglement worden nageleefd. 
 
Interesse in één van deze bestuursrollen? 
Laat het ons z.s.m. weten per mail (bestuur@dwsv.nl) maar uiterlijk voor 15 oktober a.s. 

Werkavonden september 

Voor alle leden die nog niet voldaan hebben aan hun werkavondverplichtingen zijn er in 
september nog voldoende mogelijkheden in Delft en Maasland om hier invulling aan te geven. 
Op onze website (https://www.dwsv.nl/alle-activiteiten) kunt u per locatie terugvinden op welke 
data en tijdstippen dit mogelijk is. Zo zorgen we met zijn allen dat de terreinen weer klaar zijn 
voor de winterstalling. 

Redacteur Ahoy gezocht 

Na een aantal jaren de opmaak van de Ahoy te hebben verzorgd heeft Richard Bekking 
aangegeven te gaan stoppen met de redactie van de Ahoy. Ten eerste willen we Richard 
bedanken voor zijn inzet om twee keer per jaar een mooie Ahoy bij alle leden op de mat te 
krijgen. Dit betekent wel dat we op zoek zijn naar (een) nieuwe redacteur(en) die twee keer per 
jaar zorg kunnen dragen voor de opmaak van de Ahoy. Leden die dit leuk lijkt kunnen contact 
opnemen met Daniel van Burk (daniel.van.burk@dwsv.nl). 
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