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Verslag van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, maandag 24 maart 2014,
restaurant ‘De Waterman’ te Werkendam.
Aanwezig:

Afwezig mk.:

37 vertegenwoordigers van 28 verenigingen alsmede de volgende genodigden:
J.W. Sluimer
oud-voorzitter
R. Barendrecht
oud-voorzitter
W.Kraaijeveld
oud-voorzitter
W.B. de Vos
oud-penningsmeester
G.B. van Leeuwen
oud-bestuurslid
G.Kemper
oud bestuurslid
J Zuidweg
oud penningmeester
A. van Hees
SBB
T van der Es
SBB
T Muusse
SBB
H Janssen
Watersportverbond
WSV Dongemond

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen met name ook de gasten en oud
bestuursleden van harte welkom.
Hij feliciteert wsv de Lek en Dongemond met hun 50 jarig bestaan
2. Verslag van de ALV van maandag 11 maart 2013
Het verslag van de ALV 2013 wordt ter discussie gesteld en met een enkele tekstuele
wijziging verder zonder op of aanmerkingen vastgesteld met dank aan de secretaris.
De onder punt 8 genoemde fusievereniging is niet in de Vlijhaven maar in de Wijnhaven
gestationeerd.
3. Ingekomen stukken
Er is bericht van verhindering van wsv Dongemond. Zij vieren op het moment van de
vergadering hun 50 jarig bestaan
Verder is er een notitie over de vogelstand achter de schotbalken binnengekomen van dhr
Theo Muusse. Deze zal op de website worden geplaatst.
4. Jaarverslag secretaris
De secretaris licht het verslag kort toe. Er wordt gevraagd of er tussentijds nog
nieuwsbrieven zijn verschenen. Dit is niet het geval. De secretaris geeft wel aan dat
relevante stukken (zoals bijvoorbeeld de wijziging van de openingstijden van de sluizen)
tegenwoordig direct op de website worden geplaatst. Alleen bij urgente zaken zal
tussentijds een nieuwsbrief worden uitgebracht.
5. Financieel verslag 2013
Het financieel verslag wordt ter discussie gesteld. Een van de aanwezigen merkt op dat dit
alleen een overzicht is van de inkomsten en van de uitgaven, een overzicht van de
banksaldi ontbreekt. De penningmeester geeft aan dat er ongeveer 15000 euro op de
rekeningen staat. Op verzoek van de vergadering belooft hij deze posten voortaan aan het
overzicht toe te voegen. Verder worden er over het financiële verslag geen vragen gesteld.
De penningmeester geeft nog aan dat de betalingsdiscipline van de leden voor verbetering
vatbaar is. Een lid (wsv Drimmelen) heeft –mede om financiële redenen- afscheid
genomen van de federatie. Een lid heeft de contributie over 2013 tot nu toe niet betaald.
Een lid heeft de contributie over 2012 nog niet betaald (maar wel die over 2013)
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Een lid (WSV 87) kon niet worden bereikt. De secretaris zal navraag doen over het wel en
wee van deze vereniging. Mogelijk is deze aan het Wantij gelegen vereniging overgenomen
door een commerciële jachthaven (de Graaf).
6. Verslag kascontrole-commissie over 2013
Dhr de Vos (wsv Sliedrecht) en dhr Hoevenaar (wsv Noorderklip) hebben de financiële
stukken gecontroleerd en gaan daarmee akkoord. De penningmeester wordt dan ook
gedecharcheerd
7. Benoeming kascontrole-commissie voor 2014
Dhr Hoevenaar is aftredend. De voorzitter bedankt hem voor zijn inspanningen. Dhr Ruud
van Aken (tvanaken@versatel.nl) van wsv Alblasserwaard zal hem opvolgen.
Dhr Oostenenk (wsv Oostkil) staat nog steeds als reserve genoteerd (zie verslag 2013)
8. Begroting 2014, vaststelling contributie
De penningmeester stelt voor de contributie (50 eurocent per lid) te handhaven. Hij wil
graag de financiële buffer welke nu op de rekening staat instant houden voor eventuele
juridische ondersteuning. Een van de aanwezigen merkt op dat dat geld beter gebruikt kan
worden voor het voeren van een proactiever beleid. Dan zal er echter eerst een
beleidsplan moeten worden opgesteld (zie onder).
De vergadering gaat uiteindelijk akkoord met het voorstel van de penningmeester.
9. Samenstelling bestuur
Dhr Jan Heuseveldt heeft in verband met zijn gezondheid aangegeven het bestuur te
moeten verlaten. Dhr Arie Jan Redeker is regulier aftredend na 2 termijnen en 2 extra
jaren ivm de afronding van de planvorming rondom Natura 2000. De voorzitter bedankt
beide heren voor hun inspanningen. Omdat beide heren verhinderd zijn de vergadering bij
te wonen zal hij hen persoonlijk bezoeken om een blijk van waardering namens het
bestuur te overhandigen.
Er wordt een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden ( met name wordt een
penningmeester gezocht). WSV de Kieviet belooft dit in de eerstvolgende
bestuursvergadering te zullen bespreken (ter vervanging van dhr Heuseveldt die lid is van
deze vereniging). Ook de andere verenigingen worden aangespoord dit in hun
verenigingsbesturen te bespreken.
10. Wat verder ter tafel komt
Dhr Rozier (Dajaks) roept het bestuur op om proactiever beleid te voeren, hij mist een
visie op de toekomst. Afgesproken wordt dat de secretaris bij de aangesloten verenigingen
zal informeren naar mogelijke beleidspunten voor de toekomst. Er wordt opgemerkt dat er
enige tijd geleden door een bureau een enquête is gehouden onder de leden van wsv de
Kieviet. De resultaten daarvan zijn helaas niet bekend. Er zal hier navraag naar worden
gedaan.
Verder worden vragen gesteld over het te voeren beleid ter voorkoming van legionella
infecties. Volgens bestuurlid Leo Bikker wordt er vaak onnodig actie genomen. Hij is (als
ex bestuurslid van de stichting veteranenziekte en als professional op dit terrein) bereid
om verenigingen over dit punt te adviseren. Hij is bereikbaar via zijn email
mbikker@chello.nl
11. Sluiting van het formele deel van de vergadering, pauze
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Overige agenda punten
Toekomstvisie Biesbosch Parkschap
De secretaris wijst erop dat dit stuk op de website van de federatie te vinden is. Het bestuur
heeft zowel schriftelijk als mondeling (op een door het Parkschap georganiseerde
rondetafelconferentie) commentaar op het stuk geleverd. Als gevolg hiervan worden de
watersporters nu als belangrijke gebruikers van het gebied genoemd (dit was oorspronkelijk
niet het geval)
Biesboschverordening.
Op de website is de nieuwe Biesboschverordening te vinden, die vanaf 1 januari van kracht is.
In de verordening, die geldig is in het hele gebied van het nationale park, is vastgelegd wat
wel en wat niet mag in de Biesbosch. De secretaris roept de aanwezigen op om bij hem te
melden als er problemen worden ondervonden met de regeling. Deze zullen dan bij de
bevoegde instanties worden aangekaart. De voorzitter merkt nog op dat een en ander valt en
staat met de handhaving. Hij maakt zich ernstig zorgen over dit punt, met name ook omdat
het budget voor handhaving de komende jaren aanzienlijk zal worden gereduceerd.
Openingstijden sluizen
Er is overleg geweest met Rijkswaterstaat over de openingstijden van de sluizen. Als gevolg
van teruglopende budgetten is RWS gedwongen openingstijden van de sluizen verder te
beperken. De voorgenomen plannen zijn op de website van de federatie terug te vinden.
Een aantal van de aanwezigen hebben problemen met de beperking van de openingstijden.
Opgemerkt wordt dat een en ander nog niet is aangepast in de almanak. De secretaris merkt
echter op dat de maatregelen pas na het zomerseizoen zullen worden ingevoerd.
Verder wordt opgemerkt dat er plannen zijn voor een maandenlange reparatie aan de Spiering
en de Biesboschsluizen zodat mogelijk nog meer overlast zal ontstaan. Het is bij de
aanwezigen echter niet bekend wanneer dit onderhoud zal plaatsvinden.
Dhr Rozier van de Dajaks merkt op dat voor de kanoërs de problemen –deels- kunnen worden
opgelost door het maken van overdraagvoorzieningen. Op dit moment is een mogelijke
overdraagplaats geblokkeerd door RWS met prikkeldraad. Dit is een doorn in het oog.
Dit punt is bekend bij de federatie en door hen ingebracht in het reguliere overleg met
betrokkenen. Wellicht zijn er mogelijkheden om vrijwilligers in te zetten bij het open houden
van de sluizen. Ook zal moeten worden onderzocht of het volledig open houden van de sluizen
technisch haalbaar is, het verval is zeer gering.
Invoering van een Biesboschvignet.
Als gevolg van de drakonische bezuinigingen op het budget van het
parkschap/Staatsbosbeheer komt het voorzieningenniveau voor recreanten in de Biesbosch in
gevaar. Geld voor onderhoud van de voorzieningen voor watersporters is er (vrijwel) niet
meer. Het parkschap is dan ook op dit moment bezig alternatieve financiering volgens het
principe “alle gebruikers betalen” te vinden. Er is het afgelopen jaar veelvuldig overleg
geweest tussen de federatie en SBB over het plan om –in analogie van het Marekrite project
in Friesland- een Biesboschvignet in te voeren. Het bestuur van de federatie ziet dit het liefst
op vrijwillige basis gebeuren. Daarnaast willen zij graag zien dat de gelden ook daadwerkelijk
aan voorzieningen voor watersporters wordt besteed. Vanuit de vergadering wordt dit
ondersteund. Ook spreken enkele leden de bereidheid uit om ‘als vrijwilliger’ behulpzaam te
zijn bij het onderhoud van de voorzieningen voor watersporters.
SBB zou een startnotitie schrijven over dit onderwerp, maar dat is door gebrek aan
menskracht tot nu toe niet gelukt. Dhr van Hees van SBB geeft aan dat een en ander nu aan
een derde partij is uit besteed en dat over enige maanden een concreet plan zal worden
voorgelegd. De bedoeling is dat het plan per 1/1/2015 zal worden ingevoerd.
Van Hees belooft hierover te blijven communiceren met de federatie.
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Beleid achter de schotbalken.
Dhr Theo Muusse van SBB presenteert zijn onderzoek naar de ontwikkeling van de vogelstand
in het oostelijk gebied van de Sliedrechtse Biesbosch (zijn verhaal is terug te vinden op de
website van de federatie).
Kort samengevat komt het erop neer dat de aantallen vogels die in het gebied verblijven de
laatste jaren fors is toegenomen. Met name in de (koude) wintermaanden is het gebied erg
belangrijk voor de vogels. Hij ziet zelf een duidelijke correlatie tussen deze bevindingen en het
uitsterfbeleid dat is ingesteld om het aantal vaarbewegingen door recreanten in het gebied te
beperken. In de wintermaanden is het gebied voor alle recreanten afgesloten, in de
zomermaanden is het alleen toegankelijk voor vergunninghouders, nieuwe vergunningen
worden echter niet meer uitgegeven.
Naar aanleiding van zijn verhaal ontstaat een levendige discussie.
Opgemerkt wordt dat de tellingen niet in de zomertijd zijn uitgevoerd, wanneer juist de
meeste recreanten gebruik maken van hun vergunning. Ook zijn de tellingen uitgevoerd in het
hele gebied, terwijl de vergunninghouders uitsluitend in de Sneepkil en het gat van de Hengst
en het Houwelingenwater mogen komen. Volgens een van de aanwezigen is het aantal vogels
juist gestegen in het gebied dat volledig afgesloten is. Diverse aanwezigen geven aan dat de
meest waarschijnlijke oorzaak voor de toename van de vogelstand is dat grote gebieden sinds
het begin van de metingen onder water zijn gezet. Zij zijn van mening dat het uitsterfbeleid
dat voor de vergunningen wordt gehanteerd waarschijnlijk niet of nauwelijks invloed heeft
gehad op de vogelstand. Het aantal vergunningen is de afgelopen jaren met circa 25%
verminderd. Er zijn nu nog ongeveer 150 vergunninghouders. Overigens ontbreken getallen
hoeveel boten zich daadwerkelijk in het gebied bevinden. Muusse geeft aan dat die gegevens
er wel zijn. Hij heeft de gegevens echter niet paraat. Wel weet hij dat er tot nu toe maximaal
11 boten tegelijkertijd in het gebied zijn aangetroffen. Muusse geeft aan dat het gebied
vooral belangrijk is als overnachtingsgebied voor de vogels. Scheepvaartbewegingen
veroorzaken een grote mate van onrust bij de vogels. Diverse aanwezigen geven aan dat zij
niet gelukkig zijn met de getroffen maatregelen en pleiten er –mede gezien de
onderzoeksbevindingen- voor wat meer flexibiliteit bij het uitvoeren van de regeling. Iedereen
is overigens blij dat het zo goed gaat met de vogelstand, maar dan moet je er wel van mogen
genieten!
Het federatiebestuur zal hierover nog in overleg treden met de bevoegde instanties.
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