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Verslag van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die werd gehouden op maandag 8
maart 2010 in restaurant De Waterman te Werkendam.
Aanwezig:

46 vertegenwoordigers van 27 verenigingen
J.W. Sluimer, oud-voorzitter
C. Termijn, oud-bestuurslid
P. Sluimer
T. Koot, regio Brabant Watersportverbond
P. Kessels, regio Delta Noord watersportverbond
A. Kalis, Lingefederatie

Afwezig mk.:

G. Kemper, CCWD
A.J. Redeker, bestuurslid BBF

1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen door de voorzitter.
De voorzitter begint de vergadering met de aanwezigen welkom te heten. Hij noemt de namen van
de gasten en van hen die zich hebben afgemeld en herinnert eraan dat het dit jaar 35 jaar geleden is
dat de Federatie is opgericht. Hij zegt dat het nog steeds hard nodig is om op te komen voor de
belangen van de watersporters in de Biesbosch.
Daarna valt de gebruikelijke klap van de pikhaak en verklaart de voorzitter de vergadering voor
geopend.
Vervolgens maakt hij bekend dat begin 2010 de heer M. Sluimer, oud-secretaris van de
Biesboschfederatie, is overleden. Hij verzoekt de vergadering hem –staande– enige ogenblikken te
herdenken.
Dan vraagt hij de vergadering in te stemmen met een aanvulling op agendapunt 10.
Het betreft de vacature die ontstaat door het vertrek van Jan Zuidweg. Hij zegt dat de heren
D. Vegter en S. van der Pol, beiden al 20 jaar of meer, lid van de Kajakvereniging Dajaks en
woonachtig in Dordrecht, bereid zijn toe te treden tot het bestuur. Het is hun bedoeling om de
bestuursfunctie én het secretariaat als duo in te vullen. Hij merkt hierbij op dat de statuten van de
Federatie zich hiertegen niet verzetten. De vergadering stemt met deze aanvulling in en de
voorzitter zegt dat daarmee de agenda is vastgesteld.
Aansluitend deelt hij nog mee dat:
• het zeer gewenst is dat de verenigingen adresveranderingen en wijzigingen binnen hun bestuur
doorgeven aan de secretaris van de Biesboschfederatie,
• dat over de verandering van het secretariaat bij de Federatie nog een brief zal uitgaan,
• dat de Lingefederatie op het punt staat om opgeheven te worden. Hij doet aan betrokken
verenigingen een oproep om alles in het werk te stellen om dit debacle te voorkomen.
2. Toelichting door de voorzitter op Federatiezaken.
De voorzitter begint met er op te wijzen dat in het logo van de Federatie de letters BNW staan. Het
is de afkorting voor: Bondgenootschap Natuur en Watersport. Varen in de Biesbosch is varen in
een natuurgebied van grote klasse. Daarin te kunnen en te mogen varen brengt verplichtingen met
zich mee. Hij noemt dat kansen, maar zegt dat er óók bedreigingen zijn die er niet om liegen.

1

Correspondentie adres:

Federatie van Watersport Verenigingen
“De Biesbosch”
44 watersportverenigingen

Abeelstraat 62
3329 AE Dordrecht
078 616 35 45
secretaris@biesboschfederatie.nl

Hij gaat verder met wat informatieve mededelingen en zegt dat binnen het project Integrale
Veiligheid van het NatPark besloten is om meer te doen aan toezicht en handhaving. Daarvoor is
een werkgroep Biesbosch Beter in gesteld, met daarin alle toezichthouders die in de Biesbosch
actief zijn. Daarin is afgesproken dat het toezicht geïntensiveerd gaat worden en dat tussen half
april en half oktober dagelijks intensief zal worden gecontroleerd. Ook de 3-dagenregeling zal
aandacht krijgen.
Verder is Staatsbosbeheer bezig met een onderhoudprogramma aan de afmeervoorzieningen.
De paaljukken in het Gat van de Plomp en het Spijkerboor zijn vervangen.
Verder gaat de kwaliteit –en daarmee de veiligheid– van de damwanden bij de Petrusplaat
dusdanig achteruit, dat ze vervangen moeten worden. Begonnen wordt bij de oostelijke speelweide.
De damwand wordt vervangen door 3 haakse steigers, conform de steigers aan de oostkant van de
Rietplaat.
Dan komt de voorzitter toe aan een paar meer inhoudelijk zaken. Hij begint met Natura 2000.
Het is de naam voor een Europees Netwerk van natuurgebieden, waarvan er in Nederland 162 op
de lijst staan en die als zodanig moeten zijn aangewezen. Eén van die gebieden is de Biesbosch.
Voor die gebieden moeten beheerplannen worden opgesteld. Dat gebeurt in 2 stappen. Eerst wordt
de begrenzing én de natuurdoelstellingen vastgesteld. Daarna wordt het beheerplan opgesteld. In
het beheerplan komt te staan welke beleid- en beheermaatregelen nodig zijn om de
instandshoudingsdoelstellingen van habitattypen plant- en diersoorten te realiseren en hoe deze
zich verhouden tot andere vormen van (bestaand) gebruik. De eerste 3 hoofdstukken zijn in concept
gereed, maar er zijn er 8 en een hele reeks aan bijlagen.
Trekker van dit plan in de Biesbosch is de Dienst Landelijk Gebied van het Min. van LNV. Het
werk gebeurt door een schrijfteam, dat wordt begeleid door een projectgroep.
En daarnaast is er een klankbordgroep, waarin ook de Federatie met 2 personen zitting heeft.
Binnen die klankbordgroep zal de Federatie tot samenwerking zien te komen met gelijkgerichte
belangengroepen zoals ANWB, KNWV, KNMC, VNM, HISWA etc.
Als 2e belangrijk onderwerp noemt hij de voorgenomen en inmiddels besloten beleidswijziging van
Staatsbosbeheer en het Hollandse Recreatieschap met betrekking tot het ontheffingenbeleid voor
het varen "achter de schotbalken". Het is een zaak die vooral de watersporters uit Dordrecht,
Sliedrecht, Beneden- en Boven-Hardinxveld raakt.
Bij de vergadering van de Gebruikersraad van het NatPark van 8-12-2009 stond deze kwestie "ter
informatie" op de agenda. Een protest tegen deze gang van zaken leidde er toe dat voorzitter
Heijkoop nader overleg voorstelde. Maar na 2 overleg rondes, waarbij ook natuurorganisaties
betrokken werden, was het netto resultaat dat er geen verandering was in de opzet van
Staatsbosbeheer om het aantal ontheffingen terug te brengen van 200 naar 100 via natuurlijk
verloop. Dit wordt gecombineerd met een toegangsverbod voor de winterperiode (1/10 tot 1/5) en
een overnachtingsverbod in de zomerperiode. Ook zouden er geen ontheffingen meer worden
verleend aan nieuwe aanvragers. Overleg met het districtshoofd van SBB leverde eveneens geen
verandering van standpunt op.
De voorzitter zegt vervolgens dat advies is gevraagd aan een bestuursjurist. Die heeft duidelijk
gemaakt dat de Federatie als belangenbehartiger alleen de bestuurlijk/politieke weg kon volgen.
Nieuwe aanvragers, waaraan geen ontheffing wordt verleend, kunnen het bestuursrechtelijke spoor
inslaan en bezwaar maken.
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Het Federatie-bestuur heeft besloten om op beide sporen verder te gaan en hoopt dat aanvragers
van een nieuwe ontheffing, die vervolgens geweigerd wordt, bereid zijn om in beroep te gaan.
De Federatie zou hen daar bij steun kunnen verlenen. Verder zal de jurist worden gevraagd welke
ruimte hij ziet voor vervolgstappen, hoe groot de kans is op succes en wat de bestuurlijke schade
kan zijn. De voorzitter zegt dat er een spaarpot is voor dit soort situaties, maar dat ook gekeken
moet worden wat verdere stappen de Federatie kunnen gaan kosten.
Dan geeft de voorzitter gelegenheid tot het stellen van vragen. De heer Sluimer reageert emotioneel
op deze informatie en zegt dat er álles aan gedaan moet worden om deze ontwikkeling een halt toe
te roepen, ook al zou daar de laatste cent van de Federatie aan besteed moeten worden. Hij vraagt
verder naar de motieven van Staatsbosbeheer en het Recreatieschap.
De voorzitter zegt dat het hun wens is om de rust in het in het gebied "achter de schotbalken" te
vergroten door de pleziervaart terug te dringen. Hij zegt van SBB te eisen dat wordt aangetoond
wat de positieve effecten zijn van de maatregelen.
Daarna sluit hij dit agendapunt af om over te gaan naar het meer formele gedeelte van de agenda.
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 18-3-2009 *
Als de voorzitter vraagt of er nog op- of aanmerkingen zijn op dit verslag, merkt J.W. Sluimer op
dat hij bij de aanwezigen genoemd wordt als oud-secretaris. Dat is niet juist. Deze correctie wordt
op staande voet verwerkt en vervolgens stelt de voorzitter vast dat verslag is goedgekeurd en wordt
de secretaris bedankt.
4. Ingekomen stukken
De voorzitter vermeldt de ontvangst van het verslag van de kascontrolecommissie 2009.
5. Jaarverslag van de secretaris over 2009 *
De voorzitter vraagt de vergadering of er op- of aanmerkingen zijn op het verslag. Dat blijkt niet
het geval en hij concludeert dat het verslag –met dank aan de secretaris– is goedgekeurd.
6. Financieel verslag van de penningmeester over 2009 *
Hiervoor krijgt de penningmeester het woord. Die loopt de Uitgaven 2009 langs en geeft een korte
verklaring voor de verschillen met de Begroting 2009. Tegelijkertijd geeft hij al een doorkijkje op
de Begroting 2010 en verklaart de verschillen. Ten slotte wijst hij erop dat de nabetaling van
contributie over 2008 zichtbaar is gemaakt aan de creditkant van de Balans.
De vergadering heeft geen vragen of opmerkingen en de voorzitter concludeert dat met de rekening
2009 wordt ingestemd.
7. Verslag kascontrole-commissie over het boekjaar 2009
Dan krijgt de kascontrolecommissie gelegenheid verslag uit te brengen van haar bevindingen.
W. Schipperen (WSV 't Zuidergat) treedt op als rapporteur en leest het schriftelijke verslag voor.
De commissie doet de ledenvergadering de aanbeveling de penningmeester te dechargeren voor het
3

Correspondentie adres:

Federatie van Watersport Verenigingen
“De Biesbosch”
44 watersportverenigingen

Abeelstraat 62
3329 AE Dordrecht
078 616 35 45
secretaris@biesboschfederatie.nl

gevoerde financiële beheer en het bestuur voor het gevoerde beleid. De commissie voegt daaraan
toe dat het gewenst zou zijn om bij de verantwoording van de gereden autokilometers, die te
specificeren naar tijdstip, doel en afstand. De vergadering stemt met applaus in met de
aanbevelingen.
8. Benoeming kascontrole-commissie boekjaar 2010
De voorzitter zegt dat de heer Schipperen volgens rooster aftredend is. De commissie voor 2010 zal
dan bestaan uit R.van Trigt en mevr. A. Sprangers. Hij vraagt de aanwezigen om als reserve-lid te
willen optreden. R. Barendrecht (ZD&O) meldt zich daarvoor. De voorzitter bedankt hem ervoor.

9. Begroting 2010 met vaststelling van de contributie voor 2010 én de voorlopige vaststelling
van de contributie voor 2011 *
De voorzitter vraagt de penningmeester nog toelichting te geven op de begroting 2010. Die zegt dit
feitelijk al gedaan te hebben bij agendapunt 6.
Wat betreft de contributie voor 2010 en de voorlopige contributie over 2011, stelt hij voor deze te
handhaven op € 0,50 per rekenlid. Weliswaar is er een geraamd tekort van € 500. Maar gelet op de
hoogte van de reserve vindt hij het voorshands niet nodig tot verhoging over te gaan.
10.

Bestuursverkiezing

De voorzitter zegt dat de heren A.J. Redeker en W. de Vos herkiesbaar zijn, zij het dat W. de Vos
slechts voor 1 jaar wil bij tekenen. Hij vraagt en krijgt instemming hiervoor van de
ledenvergadering. Verder zegt hij dat J. Zuidweg te kennen heeft gegeven tussentijds te willen
aftreden als bestuurslid en dus ook als secretaris.
Hij herinnert eraan wat hij aan het begin van de vergadering al heeft gezegd over de heren D.
Vegter en S. van der Pol. Zij zijn bereid om als duo toe te treden tot het Federatiebestuur en samen
het secretariaat op zich te nemen. De vergadering laat ook dit keer met applaus weten met dit
voorstel in te stemmen.
De voorzitter rond dit agendapunt af met te wijzen op de noodzaak van het voortbestaan van de
Federatie. Er moeten dan voldoende en bekwame bestuursleden beschikbaar komen. Hij vraagt de
aanwezigen daar in eigen kring aandacht voor te vragen en kandidaten aan te dragen.
11.

Afscheid van de vertrekkende secretaris Jan Zuidweg

Voor dit agendapunt richt de voorzitter zich tot de vertrekkende secretaris. Hij maakt gewag van
zijn lange staat van dienst in de wereld van de regionale watersport. Hij noemt de WSV
Werkendam, waar hij bijna 25 jaar als secretaris actief was en de Biesboschfederatie gedurende de
laatste 13 jaar. Met een aantal steekwoorden schetst hij de werkwijze van Jan Zuidweg en zijn
goede en minder goede eigenschappen. Hij zegt dat hem spijt dat hij besloten heeft nu afscheid te
willen nemen. Vervolgens stelt hij Robbes Barendrecht, zijn voorganger als voorzitter, in de
gelegenheid Jan Zuidweg nog toe te spreken. Die haalt herinneringen op en geeft nog eens aan
waarom hij destijds hem een aanwinst voor het bestuur vond. Ten slotte overhandigt de voorzitter
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aan de vertrekkende secretaris het gebruikelijke "bloemetje voor de echtgenote" en verrast hemzelf
met 2 flessen voortreffelijke Schotse whisky, waarvan hij zo'n liefhebber is.. De aanwezigen
besluiten deze ceremonie met een applaus.
Dan krijgt Jan Zuidweg het woord. Hij geeft met enkele beelden aan hoelang hij al aan het water en
de Biesbosch verknocht is. En zegt in zijn activiteiten bij de WSV Werkendam en de
Biesboschfederatie gemotiveerd te zijn door de wens om ook anderen te laten delen in het plezier
van de watersport, in combinatie met het mooie van de Biesbosch.
12.

Rondvraag

•

De vraag van een vertegenwoordiger van WV De Lek over vissen in de Biesbosch, werd door
Cees Termijn deskundig beantwoord.

13. Sluiting door de voorzitter
Na afloop van het formele gedeelte van de Algemene Ledenvergadering heeft Marius van den
Ouden verteld over het project Varen doe je samen. In het dagelijks leven is hij werkzaam bij het
Havenbedrijf Rotterdam NV. als adviseur. Hij heeft speciaal aandacht besteed aan knooppunten in
de omgeving van ons vaargebied. Al met al een onderwerp dat ons allemaal raakte.
Volgens de presentielijst waren de volgende 25 leden-verenigingen vertegenwoordigd:
WSV De Biesbosch (Drim.)
Kajakvereniging Dajaks
WSV De Donge.
WSV Drechtstad
WSV Drimmelen.
WSV Geertruidenberg
WSV De Giessen.

WSV
WSV
WSV
WSV
WSV
WSV
WSV

EMF.
Hollandse IJssel
De Kievit
Kop van 't Land
Kraanvogel
De Lek
De Merwede

WSV
WSV
WSV
WSV
WSV
WSV
WSV

Maartensgat
De Merwelanden
De Noorderklip
Oostkil
Sliedrecht
De Snap
Staart II

WSV Vissershang
WSV Wantij
WSV Werkendam
WSV Willemsdorp
WSV Zwijndrecht
WSV Zuidergat ?
Z.D.&O.

5

