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Verslag van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, maandag 11 maart 2013,
restaurant ‘De Waterman’ te Werkendam.
Aanwezig:

43 vertegenwoordigers van 24 verenigingen
J.W. Sluimer
oud-voorzitter
R. Barendrecht oud-bestuurslid
W.Kraaijeveld
oud-voorzitter
W.B. de Vos
oud-penningsmeester
G.B. van Leeuwen oud-bestuurslid
G.Kemper
oud bestuurslid
A. van Hees
SBB
T van der Es
SBB
F Jibben
Watersportverbond
E van Dijk
Watersportverbond

Afwezig mk.: dhr J Zuidweg

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen.
De waarnemend voorzitter heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder de
bovengenoemde oud bestuursleden en de genodigden dhr van Hees, van Es (beiden van
Staatsbosbeheer) en dhr Jibbe en van Dijk (van het Watersportverbond).
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Hij dankt in het bijzonder dhr Struik (WSV Werkendam) omdat deze op het allerlaatste
moment gezorgd heeft voor de benodigde laptop om de diapresentatie van dhr van Hees
en van Es mogelijk te maken.
2. Verslag van de ALV van maandag 12 maart 2012 (zie bijlage)
Het verslag van de ALV 2012 wordt ter discussie gesteld en zonder op of aanmerkingen
vastgesteld met dank aan de secretaris.
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken
4. Jaarverslag secretaris 2012/ introductie nieuwsbrief
De voorzitter geeft een overzicht van de zaken die het afgelopen jaar aan de orde zijn
geweest: o.a. het beleidsplan Biesbosch 2021, de introductie van een vaantjes systeem en
de nieuwe Biesboschverordening. Verwezen wordt naar het jaarverslag van de secretaris
waarin deze punten uitgebreid worden toegelicht.
Dhr Oostenenk merkt naar aanleiding van de opmerkingen van de voorzitter op dat er in
de Grevelingen ook een Marekrite-achtig initiatief is genomen. Wellicht kunnen we hier van
leren. Verder merkt hij op dat zijn vereniging in 2012 een enquête heeft gehouden onder
haar leden met het oog op de toenemende vergrijzing. De resultaten van de enquête zijn
mogelijk ook relevant voor andere verenigingen en zijn op de website van WSV Oostkil te
vinden.
De voorzitter geeft verder aan dat besloten is om wederom met enige regelmaat een
nieuwsbrief uit te brengen. Het eerste exemplaar, met o.a. het jaarverslag van de
secretaris en een voorstelrondje van de huidige bestuursleden was bij de vergaderstukken
gevoegd. Hij roept de aanwezigen op de nieuwsbrief te verspreiden onder de leden van de
verenigingen. Verder verzoekt hij de besturen om stukken die mogelijk relevant zijn voor
de andere verenigingen op te sturen naar de secretaris van de Federatie zodat deze ze via
de nieuwsbrief kan verspreiden. Het is de bedoeling de nieuwsbrief circa 3x per jaar uit te
brengen, of zoveel vaker als nodig is.
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Dhr Bikker (bestuur Federatie) vraagt de aanwezigen ook om zo mogelijk een exemplaar
van de verenigingsbladen te sturen, zodat de Federatie goed op de hoogte is wat er speelt.
De aanwezigen vinden het een goede zaak dat de oude traditie van het uitgeven van een
nieuwsbrief weer in ere hersteld is.
Dhr Sluimer vraagt zich nav de stukken af hoe de bestuurcommissie van het Parkschap is
samengesteld. In de Bestuurscommissie hebben naast het Overlegorgaan Nationaal Park
De Biesbosch en Staatsbosbeheer zitting de relevante wethouders uit Dordrecht,
Drimmelen, Sliedrecht en Werkendam en gedeputeerden uit de provincies Noord-Brabant
en Zuid-Holland. Deze Bestuurscommissie wordt geleid door Dhr. J. Heijkoop als
onafhankelijk voorzitter.
Verder spreekt dhr Sluimer zijn zorgen uit over het uitblijven van ontwikkelingen rondom
het vergunningen beleid achter de Schotbalken. De beloofde effectrapportage van het
huidige beleid is tot nu toe achterwege gebleven. De voorzitter geeft aan dat ons door het
Parkschap toegezegd is dat de gevolgen van het ingezette beleid in de tweede helft van
2013 zullen worden geëvalueerd. Het Federatiebestuur zal daarbij in ieder geval worden
betrokken en zal de vingers aan de pols houden. Zodra zich ontwikkelingen voordoen dan
zullen deze via de nieuwsbrief worden gemeld.
5. Financieel verslag 2012
De penningmeester geeft aan dat er dit jaar weer problemen zijn geweest met het innen
van de contributies. Ondanks herhaald aandringen hebben drie verenigingen nog niet
betaald.
Dhr Fraser de Ridder (WSV Breda) heeft enkele vragen over de onderste tabel met de
koppen debet en credit. De penningmeester geeft aan dat in deze tabel de saldi van de
bankrekeningen per 1/1 en 31/12 2012 zijn vermeld en dat de koppen eigenlijk anders
zouden moeten luiden. Verder zijn er geen vragen naar aanleiding van het financiële
verslag.
6. Verslag kascontrole-commissie over 2012
De kascommissie bestond dit jaar uit dhr Hoevenaar en Barendrecht met als reserve dhr
Vos. Dhr Barendrecht geeft aan dat zij de stukken uitvoerig hebben bekeken en geen
onregelmatigheden hebben gevonden. De penningmeester wordt hiermee gedechargeerd.
7. Benoeming kascontrole-commissie voor 2013
Dhr Barendrecht is aftredend. Voor 2013 zal de kascontrole commissie bestaan uit dhr
Hoevenaar (WSV Noorderklip) en Vos (WSV Sliedrecht) met als reserve dhr Oostenenk
(WSV Oostkil).
8. Begroting 2013, vaststelling contributie
De penningmeester geeft aan dat hij ivm de slechte betalingen van de contributie de
geschatte inkomsten met 200 euro heeft verlaagd. De belangrijkste uitgavenpost, de
reiskosten, zijn iets verhoogd omdat het bestuur nu getalsmatig weer compleet is.
Verder is er nog wat onduidelijkheid over de voorgenomen fusie van de
watersportverenigingen in de Vlijhaven in Dordrecht (de vier daar aanwezige verenigingen
gaan op in een nieuwe omdat de gemeente slechts met een partij per haven zaken wil
doen). Het is nog niet duidelijk of de nieuw te vormen vereniging lid zal blijven van de
Federatie . De begroting wordt uiteindelijk ongewijzigd vastgesteld. De contributie voor
2013 wordt ongewijzigd vastgesteld op 0,50 euro voor ieder lid van de aangesloten
verenigingen.
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9. Verkiezing voorzitter en benoeming nieuwe bestuursleden
Reglementair is het bestuurslid dhr Loonen (waarnemend voorzitter) aftredend. Hij is niet
meer beschikbaar. Het bestuur draagt dhr Stuij (de huidige penningmeester) voor als nieuwe
voorzitter. Deze voordracht wordt onder applaus van alle aanwezigen aanvaard.
Dhr Redeker is inmiddels 6 jaar lid van het bestuur maar wil graag lid blijven van het bestuur
totdat het project Natura 2000 is afgerond.
Als nieuwe bestuursleden worden door het bestuur voorgedragen de heren Heuseveldt en den
Engelsen. Hiermee komt het bestuur uit het statutair vereiste oneven aantal van 7 personen
(dhr Vegter en van der Pol hebben een duo lidmaatschap) en is daarmee compleet. De
benoeming van de twee nieuwe bestuursleden wordt door de vergadering met applaus
geaccordeerd.
10. Sluiting van het formele deel van de vergadering, afscheid dhr Loonen
Dhr Loonen draagt de voorzittershamer over aan de nieuwe voorzitter en wenst hem veel
succes toe in zijn nieuwe functie. Hij blikt nog even terug over zijn bestuursperiode en belooft
zich waar mogelijk in te blijven zetten voor de Federatie. Dhr Stuy bedankt daarna dhr Loonen
voor zijn langdurige inzet en wenst hem voor de toekomst veel succes toe. Ook dhr Sluimer
bedankt hem nog namens de oud bestuursleden voor zijn jarenlange inzet.
Overige agenda punten
1. Gewijzigde financiële situatie in het Nationale Park de Biesbosch. Kan de invoering van een
Biesboschvaantje uitkomst bieden?
Inleiding door dhr van Hees, districthoofd Biesbosch bij Staatsbosbeheer

2. Biesboschverordening nieuwe stijl (zie bijlagen)
Dhr van Hees geeft in zijn inleiding aan dat het in 2014 in financieel opzicht zwaar weer
wordt voor de Biesbosch. Uitgangspunt mbt de watersportrecreatie zou moeten zijn dat er
evenveel ligplaatsen blijven als voorheen, door gebrek aan financiële middelen is dat echter
moeilijk te realiseren. Soms ontstaan er door gebrekkig onderhoud gevaarlijke situaties
waardoor de aanmeervoorzieningen moeten worden verwijderd. Tot nu toe is het met
provisorische reparaties gelukt om een en ander in stand te houden, of dat in de toekomst ook
lukt is echter de vraag.
De Biesbosch is een gezamenlijk project van het Parkschap en Staatsbosbeheer met een
historisch budget van circa 4.000.000 euro. In 2014 wordt een bezuiniging van circa 25%
opgelegd, voor SBB betekent dit 200.000 minder, voor het parkschap 700.000 euro.
SBB krijgt haar subsidie van het Rijk, het parkschap van de aangesloten gemeenten en
provincies.
Het SBB krijgt het geld van de overheid om een drietal taken te vervullen, Het Beschermen
van het gebied, het optimaliseren van de Beleving en het optimaal Benutten van het gebied.
Voor de eerste taak , het beschermen, is voldoende geld. Voor de laatste twee punten is dat
er echter niet, zodat keuzen moeten worden gemaakt.
Van overheidswege is opgelegd dat in ieder geval de basis voorzieningen voor recreatie (de
overheid verstaat hieronder wandelaars, fietsers en kanoërs) in stand moeten worden
gehouden. Het geld is hiervoor geoormerkt. Voor het instant houden van intensieve recreatie
(zoals paardensport en motorboten) is geen geld over. Er zal dus bezuinigd moeten worden op
de posten herstelling afmeerplaatsen, schoon houden van strandjes en toezicht. Wel
reserveert SBB het noodzakelijke geld voor educatie, zij vindt dit een belangrijke prioriteit.
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SBB doet allerlei pogingen om het budget te verruimen, zij hoopt o.a. meer geld binnen te
krijgen voor cursussen en dergelijke. De mogelijkheden zijn echter zeer beperkt.
De geschatte kosten tbv de watersporters voor onderhoud van afmeergelegenheden bedragen
circa 50.000 euro per jaar, voor het onderhoud van de strandjes is circa 30.000 euro nodig,
voor surveillance 50.000 euro. Zonder een bijdrage van de gebruikers is het niet mogelijk om
deze activiteiten voort te zetten.
Het idee om een systeem op te zetten zoals de Marekrite in Friesland staat hem wel aan. Dit
werkt alleen op vrijwillige basis in goede samenwerking met de betrokken watersporters.
Bootbezitters zouden naar rato moeten bijdragen, ook van de andere gebruikers mag een
bijdrage worden verwacht. De watersporters moeten er wel wat voor terug zien, het moet
voor degenen die aan het project bijdragen zichtbaar zijn wat er met het geld gebeurt.
Wellicht is het een oplossing de gelden in een stichting terecht te laten komen waarin de
watersporters zitting hebben. Deze stichting zou met SBB jaarlijks afspraken kunnen maken
waar het geld aan besteed moet worden. Zonder transparantie heeft een dergelijk project
naar de mening van dhr van Hees geen kans van slagen. De overheadkosten van een dergelijk
plan moeten laag zijn, niemand is bereid geld te doneren voor overhead bij de betrokken
overheden. Ook de controle moet eenvoudig zijn, er moeten afspraken worden gemaakt hoe
moet worden omgegaan met free riders. Het plan zou al in 2014 operationeel moeten zijn.
Naar aanleiding van de uiteenzetting van dhr van Hees ontstaat een flinke discussie. Enkele
van de aanwezigen zijn bang dat SBB weinig oog hebben voor de watersporters (cq in het
verleden heeft gehad) en alleen uit zijn op het bevorderen van de natuurwaarden. Nu er geen
geld is voor adequaat onderhoud kan de watersporter er voor opdraaien. Anderen zien juist
voordelen van het invoeren van een bijdragesysteem zoals in Friesland. Dhr van Hees geeft
aan dat het absoluut niet de bedoeling is van de Biesbosch een afgesloten natuurgebied te
maken, de natuur is er juist om er zoveel mogelijk van te genieten.
Voorgesteld wordt om op korte termijn een werkgroep te formeren om een en ander verder
uit te werken.
De voorzitter dankt dhr van Hees voor zijn heldere bijdrage en zijn inbreng in de discussie.
2.
Nieuwe Biesbosch verordening.
Als gevolg van de vorming van het Parkschap worden (per 1/1/2014) de drie nu nog geldende
biesbosverordeningen samengevoegd tot een stuk. Het bestuur van de federatie heeft de
conceptverordening bestudeerd en een reactie opgestuurd aan het bestuur van het parkschap.
Deze reactie wordt kort aan de orde gesteld. De aanwezigen kunnen zich in het algemeen
goed vinden met het geleverde commentaar en hebben daarop geen aanvullingen.

De voorzitter belooft als er zich ernstige ontwikkelingen voordoen de verenigingen via de mail of als de
toestand zeer ernstig is via een extra ledenvergadering te informeren of bijeen te roepen.

3. Stand van zaken in De Biesbosch
Lezing door dhr van Es, boswachter Nationaal Park de Biesbosch
De lezing wordt ivm de tijd uitgesteld tot de volgende vergadering.
Sluiting.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en in het bijzonder dhr van Hees en
van der Es en sluit de vergadering rondom 11 uur.
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