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agenda
Postadres:
Ambachtsweg 65
1271 AL Huizen
E-mail: info@gooierhaven.nl
Site: www.gooierhaven.nl

November
Vr 2 Lezing: Varen doe je samen
20.00 uur Havenrestaurant ‘Boot’
Vr 16 Najaarsledenvergadering
20.15 uur Havenrestaurant ‘Boot’
Vr 23 Lezing: Henk te Velde
20.00 uur Havenrestaurant ‘Boot’
December
Za 22 Kerstborrel
16.30 uur Havenrestaurant ‘Boot’
Januari 2019
?
? Nieuwjaarsreceptie
??? uur Havenrestaurant ‘Boot’

Contactgegevens Bestuur
Voorzitter:
Rink Jan Slotema
Mobiel nr: 06 220 986 07
E-mail:
bestuur@gooierhaven.nl
Secretaris (aspirant):
Harm Steenkamp
Mobiel nr: 06 486 474 47
E-mail:
bestuur@gooierhaven.nl
Penningmeester:
Barend Eversen
Mobiel nr: 06 282 790 70
E-mail:
penningmeester@gooierhaven.nl
Algemene bestuursleden:
Dirk Wierda
Mobiel nr: 06 284 559 05
Ilona Bakker
Mobiel nr: 06 507 399 57
Jacqueline Boersma
Mobiel nr: 06 531 559 74

Wij wensen
iedereen ‘n
behouden
vaart toe!

Hocras B.V.
Franse Kampweg 38
1406 NW Bussum
T
035 69 79 777
E verkoop@hocras.nl
W
www.hocras.nl

Houd de website in de gaten voor nadere
informatie.

Ledenadministratie
Barend Eversen
Telefoon nr: 035 526 76 48
Mobiel nr: 06 282 790 70
E-mail:
ledenadministratie@gooierhaven.nl
Activiteitencommissie
Ilona Bakker 06 507 399 57
E-mail:
activiteiten@gooierhaven.nl
Motorbootcommissie
Klarie Kooij 035 525 63 15
E-mail:
kkooij@ziggo.nl
E-mail:
mbc@gooierhaven.nl
Wedstrijdcommissie
Hans Bakker 06 46 21 79 13
E-mail:
wedstrijd@gooierhaven.nl
Redactiecommissie:
Ruud Kooij 035 525 63 15
E-mail:
ruudkooij@ziggo.nl
Pia Nelck, Adri Hidding (opmaak)
Productie:
Drukkerij Bout & Zn, Huizen
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van de redactie
Een hele mooie competitie met prachtige
zomeravonden. Ook de voorpagina is hier
aan gewijd.

De najaarsscheepsbel is, als je dit leest,
weer gerealiseerd. Een tastbaar bewijs
voor de leden van watersportvereniging
Gooierhaven dat we er nog zijn!

Alle gegevens voor de najaarsvergadering
vindt u achter in de Scheepsbal. Dit spaart
overigens een dure mailing uit en maakt
zodoende onze Bel meer rendabel. Het is
handig om de Bel mee te nemen naar de
vergadering.

De vereniging heeft het moeilijk, in die
zin dat het aantal leden afneemt. Er wordt
hard aan gewerkt om dit te keren maar als
het getij verloopt, moet je de bakens verzetten.
Hieraan wordt in deze Bel aandacht besteed. Vooral onze voorzitter Rink Jan
Slotema houdt de vinger aan de pols. Hij
benadert de problematiek op een realistische wijze.

Ruud Kooij en redactieteam

Over het fantastische vaarseizoen en de
warme zonnige zomer gaan we het verder
niet hebben. Dit gaan we niet veel vaker
beleven. Wij hopen dat ieder zijn drijvend
kapitaal enig rendement ontfutseld heeft.
Niks klussen, maar mooi varen in de zonneschijn!
Er is natuurlijk een verslag van de voorjaarstocht met de M.B.C., dit keer naar
Weesp en Maarsen.
Weer een heel gezellig gebeuren en leuke
activiteiten. De Vecht blijft prachtig! Als je
een motorboot hebt, ga dan een keer met
ons mee. Je moet overigens wel lid zijn.
Wij kregen keurig op tijd onze kopij binnen. Een vakantieverslag zat er dit keer
niet bij. Daarom maar weer een reis met
onze Orion: een Elfsteden vaartocht door
Friesland.
Het middenblad is weer voor de zeilwedstrijden van deze zomer samen met W.S.V.
AVOH.

Vrijdag 16 november 2018
Najaarsledenvergadering
20.15 uur in ‘Boot’
Noteer het in uw agenda!

De agenda en notulen van de vorige ALV staan elders in
deze uitgave.
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uit de kuip
Beste Watersporters,

Met onze activiteiten hebben we geëxperimenteerd en de opkomst varieerde tussen
de 30 en bijna 100 leden (vooral de avond
over waterplanten was goed bezet).

“Is onze vereniging nog levensvatbaar?’
Daar zou ik mee aan de gang gaan, aldus
Arjen Jongsma in zijn laatste voorwoord
in de Scheepsbel. Ik ben nu bijna een jaar
voorzitter van Gooierhaven. Een heel leerzaam jaar. De vraag of de vereniging levensvatbaar is blijft nog open.

De minder positieve ervaringen
Ondanks ons aller inzet blijft het aantal leden tot mijn teleurstelling dalen: van bijna
600 begin negentiger jaren en ca. 145 begin dit jaar tot ca. 130 eind dit jaar. De vergrijzing zet door, het aantal vrijwilligers is
beperkt en bij de M.B.C. stoppen nogal wat
leden met varen. Enthousiast heb ik meegedaan aan de voorbereidingen en uitvoering van de Huizer Havendag, maar vanuit
de vereniging bleek er geen capaciteit om
dit over te nemen. En nieuwe leden bracht
het ook niet op. Wel heb ik de actievelingen in de Huizer watersport goed leren
kennen. Maar een in mijn ogen wenselijke
fusie met AVOH zit er (nog) niet in.

De positieve ervaringen
Al tijdens de oorlam na mijn benoeming
bleken er twee leden (Jacqueline Boersma
en Harm Steenkamp) mee te willen draaien als stage in het bestuur. De eerste
kwam al afgelopen maart in het bestuur
en de tweede start in november. Harm is
ook bereid het secretariaat van mij over
te nemen. Al met al met een mooie bezetting van zes leden. En daarbinnen blijkt
de combinatie van ledenadministratie en
penningmeester in één persoon (Barend
Eversen) een goede keuze.
De zomeravondwedstrijden samen met
AVOH waren weer een succes. Veel dank
aan de wedstrijdcommissie en aan het
nieuwe startteam. Dit enthousiaste team
bemenst de ‘Brumpie’ als startschip.
De Motorbootcommissie (M.B.C.) vierde
in september het vijfentwintigjarig jubileum met een grote opkomst van ook oud
leden. Tijd voor Gerry Molenaar om het
stokje als voorzitter over te dragen aan
Klarie Kooij.
De website heeft aan Harm Steenkamp
een nieuwe enthousiaste webmaster, die
voortvarend bezig is met een nog aantrekkelijker site. En middels Facebook toont
Ilona met fraaie foto’s onze activiteiten. En
Ruud Kooij draagt zorg voor een mooie
Scheepsbel.

Alleen nog kernactiviteiten
Op basis van bovenstaande ervaringen
hebben wij als bestuur besloten onze beperkt beschikbare capaciteit in te zetten
voor onze kenactiviteiten: wedstrijdzeilen,
de M.B.C. en het organiseren van activiteiten. Dit facilitair ondersteund door o.a.
het Startteam, de website, de Scheepsbel
en Facebook. We pakken alleen nog nieuwe zaken op als we daar capaciteit voor
hebben. Activiteiten blijven gratis voor de
eigen leden en die van
W.S.V. AVOH, maar van
anderen vragen we een
bijdrage.
Rink Jan Slotema,
voorzitter
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huizer havendag

Kooij

De Huizer Havendag op 16 juni was een
succes!!!

Fijn- en Luxetimmerwerk.
Meubels op maat gemaakt
in eigen werkplaats.

Scheepstimmerwerk
o.a. Roeren, Zwaarden
en Helmhouten.

SCHAPENDRIFT 1B, 1261 HK, BLARICUM, TELEFOON: 035-53 15 15 4
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Wedstrijd- en toerzeilen
Dekzeilen en sprayhoods
Reparatie en onderhoud
Accessoires en toebehoren
Servicepunt zeilreiniging

n de Waddenzee,
ezichten

Installatieweg 9 • 1271 EM Huizen • 035-526 89 54 • 06-54 32 07 05

Ontwerp - Realisatie - Beheer - Advies
van tuinen en groenprojecten

igen schip
Rudolf Kooij
ieverf
Maritieme schilderkunst

Ekelshoek 30 - 1261 TV Blaricum
Tel.: 035 - 531 76 84, Mobiel: 06 53 33 87 94

Ontwerp - Realisatie - Beheer - Advies
van tuinen en groenprojecten

Midzomer Avond concert
De dag werd ‘s avonds afgesloten met een
optreden van een tweetal orkesten, o.a.
Irene uit Huizen, die op een podium midden in de haven zorgden voor een muzikaal
“Midzomer Avond” spektakel. Bezoekers
genoten vanaf de kant maar ook in eigen
bootjes van deze muzikale afsluiting.

Maar wij doen niet mee aan de volgende
editie…
Op 16 juni jl. deden wij mee aan de Huizer
Havendag. Een initiatief van 15 aan de watersport gerelateerde verenigingen met
de bedoeling om de bewoners van Huizen
en wijde omgeving kennis te laten maken
met de unieke waterportmogelijkheden
op en rond het Gooimeer en de overige
randmeren. Het was prachtig weer en een
mooi feest voor jong en oud. Vol met demonstraties, muziek, cultuur, sport, wedstrijden, shanty-koren, een gezellige braderie en vaartochtjes op botters en andere
schepen. De Havendag werd gehouden
aan beide zijden van de Oude Haven waar
een voetveer over de Oude Haven bezoekers naar de overkant bracht.
Gooierhaven had een marktkraam aan
het begin van de Havenstraat en langs
de kade lagen ter bezichtiging drie schepen van onze leden. En kennis maken met
het water was mogelijk met de sloep van
de voorzitter. De sloep heeft de hele dag
rondgevaren met belangstellenden en velen hebben een kijkje genomen in de drie
schepen.

Maar wij doen niet mee aan de volgende
editie
De volgende Huizer Havendag is voorzien
op 22 juni 2019. Maar van onze kant kwam
al het voorbereidende werk op de schouders van de voorzitter, evenals het actief
deelnemen aan alle voorbereidende overleggen in het kernteam en met de andere
15 verenigingen als voorzitter of secretaris. Even dreigde zelfs dat hij zijn eigen familie moest inschakelen voor de dag zelf.
En op de oproep aan de leden om mee te
draaien op de dag zelf kwam slechts één
positieve reactie. En nieuwe leden hebben we er niet aan overgehouden. Reden
om in het bestuur aan de orde te stellen
wie het de volgende keer zou kunnen oppakken. Maar allen zijn al druk bezet met
andere Gooierhaven activiteiten en/of dan
al met vakantie. Daarom hebben wij het
unanieme besluit genomen volgende keer
niet deel te nemen en ons te focussen op
onze eigen activiteiten.

Ekelshoek 30 - 1261 TV Blaricum
Tel.: 035 - 531 76 84, Mobiel: 06 53 33 87 94

Schepen op het IJsselmeer en de Waddenzee,
havens en strandgezichten
Of in opdracht het eigen schip
in aquarel of olieverf

525 63 15

Telefoon: 035-525 63 15

Kijk voor meer voorbeelden op

www.maritiemeschilderijen.nl
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m.b.c. voorjaarstocht 2018
‘s Middags hebben we gewandeld naar de
theetuin en door het stadje. En sommigen
hebben ook het museum bezocht (de museumjaarkaart maakt de drempel een stuk
lager).
Na een borreltje op de steiger gingen we
ons klaar maken voor het diner. Je kon
kiezen uit tientallen hapjes en net zoveel
als je wilde. Heel gezellig en heel lekker.
Daarna wandelden we terug en dronken
op de boot nog een afzakkertje.

We wilden het liefst een meerdaagse voorjaarstocht maken en dan is het Hemelvaart
weekend een voor de hand liggende keus.
Dit jaar was er een reis gepland over de
Vecht naar Maarsen.

Ze waren te oud……
Op tijd naar bed na een laatste borreltje.

len. Enkele dames van onze club begonnen spontaan rond te draaien met allerlei
ritmische schudbewegingen. Heel aardig

Zondag werden we verrast door Aart en
Gerry die voor ons allemaal een ontbijt
hadden voorbereid!
In twee groepen hebben we op de ‘Drost’
en ‘Queen Anita’ het ontbijt gezamenlijk
genuttigd.
Wat hebben Aart en Gerry hun best gedaan! Nogmaals bedankt!
Om ongeveer elf uur zijn we weer naar
huis gevaren.

Rond negen uur startten we de motoren
en voeren kalmpjes achter elkaar aan de
Vecht op.
Na een uur of vier genieten van de tuinen
met bloeiende rhododendrons en landhuizen meerden we af aan de nieuwe lange
kade. Vlak voor Maarsen. Zo nieuw dat het

Al met al een heel geslaagd evenement
mede verzorgd door onze vereniging
Gooierhaven.

We vertrokken donderdagochtend na een
gezamenlijk kopje koffie onder de veranda van het havengebouw, vanwege een
klein buitje. Er gingen zeven boten mee.
Niet te veel, maar ook niet te weinig. De
leiding lag voor de laatste maal bij Gerry
Molenaar-Scholten. Hun boot is verkocht,
maar ze wilde haar karwei in stijl afmaken
en dat is gelukt!
Via het Gooimeer achter de eilandjes
langs op het IJmeer naar de monding van
de Vecht. Bij de sluis in Muiden viel er voor
koffiedrinkers op het terras niets te lachen,
want we gingen er voorbeeldig doorheen.
De bruggen naar Weesp vormden geen
probleem. Alleen de boot van de familie
Wierda moest wachten op de Spoorbrug.
In de verenigingshaven van Weesp vonden we allemaal een plek. Wat niet heel
verrassend was, want dat was door de
commissie geregeld.

gras nog niet was opgekomen.
We hebben hier onze klapstoelen en tafels
uitgezet en heel relaxed en uitgebreid gegeten en gedronken.
Zaterdag weer terug naar de haven in
Weesp zonder veel noemenswaardigheden, maar ook weer schitterend mooi.
Tijdens de barbecue voor het clubhuis begon vlak naast ons een leuke band te spe-
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om te zien. Ze probeerden ook de mannen
daartoe te bewegen. Maar dat lukte niet.
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jubileum 25 jaar m.b.c.
Uit het ingezonden artikel van Edith Field
blijkt hoe lang de formule van de M.B.C. al
zijn werk doet.
De sfeer en saamhorigheid is al die jaren
in stand gebleven. Nog steeds is de M.B.C.
een vaste factor binnen onze vereniging

Olga Dol heeft Gerry Molenaar namens iedereen heel hartelijk bedankt en haar een
mooie bon overhandigd om een sieraad te
laten vervaardigen als aandenken.

Ook haar ‘voorzitter’-voorgangers Jean
Nelck, Remco van Dijk en Kees Westland
moeten we hier noemen. Denk niet te licht
over het organiseren van een tocht. Zoveel
boten zoveel meningen! Financiën, ligplaatsen, eten en diëten, veiligheid, bruggen, etc.

die gezamenlijke tochten en activiteiten
onderneemt. Al 25 jaar!
Met recht hebben wij zaterdag 22 september jl. dat op een heel gezellige manier
gevierd. Compleet met hapjes en drankjes
namens onze vereniging.
Ook M.B.C.-ers van het eerste uur ontbraken niet. Ongeveer 40 motorbootvaarders
kwamen opdagen om oude herinneringen
op te halen. Er was een leuke diapresentatie met beelden van de mensen en boten
door de jaren heen.
Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om afscheid te nemen van Gerry
Molenaar als voorzitter van M.B.C. Zij
heeft op haar eigen hartelijke en gemoedelijke manier de kar getrokken en tien
jaar de boel altijd zonder problemen bij elkaar gehouden. Niet gespeend van humor
en met soms gedurfde ongecensureerde
uitspraken over de liefde.
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m.b.c. 25 jaar
gaat rechtstreeks naar de Eem, waar alles
al in gereedheid is gebracht: fantastische
lunchpakketten en mand met fruit! Terwijl
de ‘goe gemeente’ geniet van een neutje,
komt er een klein buitje, dat gelukkig niet
lang duurt. De stemming is heel geanimeerd en de vragen en opdrachten (o.a.
wie plukt de langste rietstengel!) vallen in
goede aarde.
De “CARIB II” vertrekt als eerste om in het
clubhuis de prijzentafel in orde te maken
en om de vragen te corrigeren. Maar tegen
18.00 uur is iedereen weer verzameld en
maakt Jean de uitslag bekend. Veel lach en
plezier en om 18.30 uur gaan we gezamenlijk aan de schippers maaltijd: goulash met
rijst, doperwtjes en rauwkost. Het smaakt
uitstekend! Tegen 20.30 uur is iedereen
voldaan en klaar om te vertrekken en gaan
de commissieleden ook huiswaarts. Een
geslaagde dag, dat zeker, maar wel een
beetje moe!!”

Dat stond bij de uitnodiging aan alle “oud”
M.B.C.-leden voor een feestje op 22 september jl.
Maar hoe is die oprichting van de M.B.C.
destijds tot stand gekomen? Ik ga u dat
vertellen:
Op een mooie middag in het voorjaar van
1993 sprak Piet Schaap op het haventerrein een bevriend viertal motorbootvaarders aan. Er werd een afspraak gemaakt
en op 29 april 1993 bracht Piet het verzoek
van het Bestuur W.S.V. Gooierhaven aan
dat viertal (Pia & Jean Nelck en Edith &
Stan Field) over of wij - vooruitlopend op
het lustrum in 1994 - zouden kunnen bezien of wij de motorbootvaarders konden
enthousiasmeren voor een gezamenlijke
tocht nog in dat jaar!

TECHNISCH
specialist
scheepselektra
voor systemen zonder problemen

LEIDEN

AMSTERDAM
020-6916311

071-5212101

DEJONGTECHNOVARIA.NL
OPLOSSINGEN VOOR O.A. ACCU’S, OMVORMER, KOELKAST,
AIRCO, VERWARMING, GENERATOR, DYNAMO, LADER, SOLAR
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Nu, die tocht kwam er! Vanaf die happening was er dus een M.B.C., de afkorting
voor MotorBootCommissie.

Omdat na deze gezellige start het eigenlijk
te lang zou duren voor een volgende tocht
in het voorjaar, opperde Jean het idee om
een wintermaaltijd in te lassen. En dus
nu al 25 jaar is het vaste prik geworden
dat er drie evenementen per jaar door de
M.B.C. worden georganiseerd. Een geweldige prestatie en dankzij de inzet van vele
enthousiaste commissieleden werd de
M.B.C. een GROOT SUCCES!

Graag neem ik uit ons logboek het verslag
van die dagtocht over:
“11 september 1993. Tocht motorbootvaarders W.S.V. Gooierhaven. Weer: een klein
buitje, verder zon!! Temperatuur: ong. 17º.
Eindelijk was het dan zo ver! 9 uur zijn
de leden van de commissie op de haven.
10 uur vaart het fourageschip “MARCUS”
uit, gevuld met proviand, bekertjes
en glaasjes voor melk, chocomel en
Berenburger. De “CARIB II” is ook klaar
gemaakt voor vertrek, maar om 10.30 uur
komen eerst nog de schippers de papieren met vragen en opdrachten halen. Om
11.00 uur varen 10 schepen uit en zijn we
in totaal met 42 deelnemers. De “CARIB
II”, met aan boord o.a. een vlaggenmast,

Edith Field-Wijk
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marker wadden
Wandelen
Vanaf de haven kun je het eiland verkennen via verschillende wandel- en vlonderpaden met een totale lengte van 12 kilometer. Je kan ook naar het strand direct
achter de haven of naar het Noordstrand;
een wandeling van ongeveer 3 kilometer.

Nieuwe vaarbestemming
Waterrecreanten hebben er met de Marker
Wadden een nieuwe vaarbestemming bij.
De haven op het eerste en grootste eiland
van de Marker Wadden is de plek waar je
op de Marker Wadden aankomt. Het is een
natuurhaven, geschikt voor aanleg van
particuliere boten en charters. De haven
beschikt over 26 ligboxen, 2 meerboeien
voor twee boten en ongeveer 12 ligplaatsen aan de passantensteiger. In de haven
zijn geen voorzieningen zoals water en
walstroom. De diepgang van de haven is
2,90 m. Alleen het eerste eiland is toegankelijk voor boten. De andere eilanden zijn
nog in aanleg en niet toegankelijk. Dat is
duidelijk gemarkeerd door de gele betonning.
Wil je de Marker Wadden bezoeken?
Reserveer en betaal dan vooraf je ligplaats
via de Blue Water App.

Meer voorzieningen in 2019
Vanaf mei 2019 komen er meer voorzieningen voor bezoekers, zoals een strandtent met informatiecentrum en een ruimte
met sanitair. Tevens komt er een kampeerveldje met ruimte voor enkele trekkerstenten, huisjes voor eilandwachters en
havenmeester en enkele recreatiehuisjes
die geboekt kunnen worden voor een kort
verblijf.

wedstrijdperikelen
bleek dat de prijzen nog niet binnen waren.
Besloten is toen om de daadwerkelijke
prijsuitreiking tijdens de Snertrace te laten
plaatsvinden.

Beste Watersporter(ster)
Ook dit jaar is door onze vereniging en
W.S.V. AVOH gesamenlijk een uiterst geslaagd wedstrijdseizoen gerealiseerd.
Op vrijdagavond 20 april jl. vond het palaver plaats waarna een bijpassende lezing
werd gehouden.
Extra dank gaat natuurlijk ook uit naar de
mensen op het startschip ‘Brumpie’. En
niet te vergeten degenen die de uitslagen
verzorgen.

W.S.V. Almere Haven heeft vier wedstrijden meegezeild wat een extra dimensie
was tijdens deze competitie.
Deze uitslagen zijn apart berekend en op

Zomeravondwedstrijden
Op dinsdag 8 mei jl. vond de eerste start
plaats onder ideale weersomstandigheden welke op één avond na werd geprolongeerd.
Het was werkelijk een prachtige zomer
om te zeilen. Toch waren er twee avonden
met te veel wind. Er hadden vijfenvijftig boten van de Stichting Huizerbotters,
Gooierhaven en AVOH ingeschreven, verdeeld over vijf klassen. Negen deelnemers
meer dan in 2017!
De succesvolle banenkaart van verleden
jaren werd geprolongeerd, welke het wierprobleem grotendeels omzeilt.
De prijsuitreiking was bij W.S.V. AVOH op
11 september jl., waar hilarisch genoeg

onze site gepubliceerd.
Snertrace
Zaterdag 13 oktober jl. was de traditionele
afsluiting van het wedstrijdseizoen.
Dit jaar wederom een uitzonderlijk mooie
vloot van 33 boten aan de start.
De start was om 12.00 uur en op één boot
na was iedereen voor 16.00 uur binnen.
Temperaturen boven de 28 graden en een
zuidwestelijk windje van rond de tien knopen completeerden de dag.
Rond 16.00 uur was de snert heet en het
roggebrood met katenspek belegd.
Ruim 100 porties kwamen uit de keuken,
welke allen met smaak werden verorberd.
Alles kostenloos verstrekt door W.S.V.
AVOH en onze vereniging.
Met name dank aan de startschippers welke uiteraard een rookworst als beloning
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Uitslagen Zomeravond Competitie
PHRF tcf
Uitslag Botters
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No Zeilno Naam
HZ 1 Margot Schaap
1
1
HZ 92 De Westland
2 92
HZ 45 Gebroeders Schaap
3 45
Bert Bonneveld AM 1
4 10
Bramzijger
274
5
HZ 108 Janus Kok
6 108

Punten 2
8,0 (3 )
9,0 (2 )
1
11,0
4
27,0
30,0 (dnf )
30,0 (dns )

12
9
7
5
3
1
1
1
2
3
2
2
2
1
2
(dns)
3
3
3
1
5 (dns) dsq 4 dns
6 dns dns dns 3
4 dns dns 5 dns

SW factor
Uitslag SW-a
Punten houden rekening met 4 aftrekwedstrijden
10 11 12
9
8
7
6
5
4
3
2
Punten 1
No Zeilno Naam
2 (dnf ) 1
1
1
2
1 (5 ) 1
10,0 (2 (3 ) 1
Hulst-Tabak Frequent Flyer
1 580
2
) 1
(3
(3
2
)
(dns
2
1
2
)
(3
1
1
12,0
Rob Schoots Wammes
2 628
4
5
3 (10 (6 (dns(dns ) 1
5
5
2
28,0 3
Adri Hidding Con Fuoco
3 516
5
3
7
4
5 (dns ) 6
2
36,0 (9 (dsq (8 ) 4
Berthus Sala Mindlift
4 506
(8)
4
5
)
(dns
(dns
4
)
(9
6
3
4
7
39,0 6
Stanley Braham Nina
5 542
6
6
6
6
3
7
)
(dns
(dns
(7
(10
4
4
42,0
Joost van Loon Maria
6 660
3
2
4
4 dsq dns 2
45,0 (dnc (dnc (dnc(dnc ) 4
Ronald Kuik Caravelle
7 507
5 (dns(dns)dns
7
1
3
8
9
53,0 (dnc(dns ) 7
Allard Welling Wood White
8 611
(dns)
(dns
(dns
8
5
3
7
9
6
55,0 8 (dns ) 9
Anton van Duinkerken Luna
9 603
7
7 (dnf ) 7
8 (dns ) 4
56,0 7 (dns ) 6 (dns ) 10
René Yestra Waterworld
10 799
8 (dnf (dnf) dns 9
5
6
)7
(dns
(dns
5
10
63,0
Twirre
Ykema
Hans
518
11
8 (dns (dns (dns(dns ) 9 dns dns dns
2
6
69,0 5
Rob Posthumus Circe II
12 622

mochten ontvangen.
Klokslag 17.00 uur was de prijsuitslag, een
hilarisch gebeuren, de derde prijs was uiteraard een klein worstje en deze groeide
naarmate je resultaten beter waren.
Om 18.00 uur was de barbecue heet en gingen de hamburgers op de grill. Uiteraard
werd een kleine vergoeding hiervoor gevraagd.

SW factor
Uitslag SW-b
Punten houden rekening met 4 aftrekwedstrijden
10 11 12
9
8
7
6
5
4
3
2
Punten 1
No Zeilno Naam
1
1 (dns (5 ) 1
2
2 (3 ) 2 (3 ) 1
1
11,0
Paul Toornstra Inja
1 552
2
2
1
1
)
(5
1
)
(9
2
)
(dns
2
)
(5
2
13,0
Arjan Broers Zeemeeuw
2 608
2 (dns ) 3
2
5 (8 ) 2
1
1
17,0 (dnc(dnc ) 1
3 1Hans Colenbrander Hebbus
5
3
6
3 (6 ) 5
30,0 (dnc ) 3 (dns ) 3 (dns ) 2
Albert de Brouwer Echt Waar
4 127
3 (dns ) 4
4
5 (dns(dns ) 3 (dns ) 3
4
32,0 6
Stephan van den Berg Léa Pair
5 513
6
4
4
3
)
(7
6
)
(6
4
4
)
(7
(dns
3
34,0
Eric van Heck Dehlya
6 645
7
6 (dns ) 5
4
5
5 (dns ) 7
45,0 (dns (7 ) 6
Kester North OId Man
7 525
10 7 (dns ) 7 (dns)dns 8
7
6
67,0 (dns(dns ) 8
Wim Buijs Augustijn
8 595
dns
dns
dns
dns
(dns)
(dns
(dns
6
7
4
79,0 (dns ) 6
Piet Bakker Balder
9 511
4 dns dns dns dns dns
83,0 5 (dns (dns (dns(dns ) 4
Menno Ledel Windmaker
10 550
(dns (dns) dns dns dns dns dns dns
(dns
(dns
1
4
89,0
Tirion
Reinhardt
Pieter
510
11
8 dns dns dnf dns dns dns
97,0 (dns (dns (dns(dns ) 5
Jelle Bergsteijn Chill out
12 524
112,0 (dnc (dnc (dnc(dnc) dnc dnc dnc dns dns dns dns dns
LPM Smeele Dobby
13 612

Strak daarna gingen de voetjes los onder
begeleiding van de coverband ‘Hype’.
Alom, wederom een uiterst geslaagd evenement.

SW factor
Uitslag SW-c
Punten houden rekening met 4 aftrekwedstrijden
10 11 12
9
8
7
6
5
4
3
2
Punten 1
No Zeilno Naam
1 (3 ) 3
2
1
1
2 (dns(dns ) 1
12,0 (dnc ) 1
Bart Timmerman Witte Paard
1 650
1
1 (dnf ) 2
3
3
1 (3 ) 3
15,0 (dnc(dns ) 1
Ernst Troeder Black River
2 765
3 (4 ) 4
3
2
(6 (4 ) 2
2
3
22,0 (4 ) 3
Jeroen Schapendonk Moos
3 509
2
)
(7
(dns
4
6
5
)
(dns
2
5
4
33,0 (dnc ) 5
Bart Kuhne Rorke’s Drift
4 652
6 (dns(dns(dns)
7
4
2
5
4 (dns ) 4
35,0 3
Ted Majoor Vrijheid
5 515
7
1
2
4 (10 (10 (8 ) 7
7
36,0 2 (7 ) 6
Huub Geul Pen Duick
6 527
6
5 (dnf ) 6
5
7
6 (dns ) 6
46,0 (dnc(dns ) 5
Peter David Fran pie drie
7 697
dns
8
)
(dns
8
4
8
5
)
56,0 1 (dns ) 7 (dns(dns
Marijke Bunink Beluga
8 546
5
5
)
(dns
(dns
(dns
9
7
8
)
(9
8
8
6
56,0
wind
de
Remco Fischer Gejaagd door
9 514
9 (dns)
11 (dns(dns ) 4
9
7
8
9
66,0 (dnc ) 9
Jan Zeeuw van der Laan Olivia
10 531
1 (dns ) 6 (dsq) dns dns dns dns
72,0 (dnc ) 2 (dns ) 3
Jan Hetebrij Solvejg
11 626
6 (dns (dns(dns ) 8 (dns)dns dns dns dns dns
94,0 5
C. Wiesenekker Griend
12 523
dns dns dns dns dns dns dns
dns
(dns)
(dns
(dns
(dnc
120,0
Herman Honshorst Venus
13 562
120,0 (dnc (dns (dns(dns) dns dns dns dns dns dns dns dns
Bart Veldhuis Mooi Weer
13 520

Adri Hidding
Con Fuoco

PHRF tcf
Uitslag TVF
Punten houden rekening met 4 aftrekwedstrijden
10 11 12
8
7
6
5
4
3
2
Punten 1
Naam
Zeilno
No
1 (dns ) 1 (3 ) 1
1
1
1
7,0 (dns(dns ) 1
N. Feddes Silveren Maen
1 676
(4 (4)
(dns
1
)
(3
2
2
2
2
1
1
11,0
Dirk Vlaanderen Bijlegger
2 668
3
2 (dns (dnf ) 1
3
3
17,0 (dnc ) 2 (5 ) 3
Jeroen Molenaar ST9
3 691
5
4 (dns ) 2 (dnf ) 2
4
4
24,0 (dnc(dns ) 3
R. Bernard Windbruid
4 703
5 (dns ) 5 (dns ) 3 (dns (dns)dns
4
3
30,0 3
M. van de Berg Stalen Gijs VB305
5 797
2
dns
dnf
dns
4
)
(dns
35,0 2 (dns ) 6 (dns (dns
Kick Mulder Bruinvis
6 730
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lezing fonteinkruid
extra middelen stimuleren ze nu ook het
Rijk om de handen uit de mouwen te steken.

Deze avond over fonteinkruid trok bijna
honderd watersporters.
Voor woensdag 18 april jl. hadden wij Rita
Braam uitgenodigd om ons te vertellen wat
de Coöperatie Gastvrije Randmeren allemaal doet om het varen op de Randmeren
(nog) aantrekkelijker te maken. Maar het
onderwerp was natuurlijk de aanpak van
de explosief toenemende overlast van
fonteinkruid op vooral in het Gooi- en
Eemmeer en het Marker- en IJmeer.

Voor de korte termijn van de komende vijf
jaar wordt ingezet op maaien en waar mogelijk verdiepen; maaien is immers slechts
symptoombestrijding en alleen verdiepen
tot minimaal vier meter helpt structureel. Voor de lange termijn wordt ingezet
op verdiepen, maar dat gaat honderden
miljoenen kosten. Maar door werk met
werk te maken, d.w.z. zand hier wegbaggeren en elders direct weer inzetten kan
het veel voordeliger. Er zijn nu voldoende middelen om de komende vijf jaren
structureel te kunnen maaien en ook het
maaigebied in de Randmeren is vergroot
tot 600 hectare. Ook is er een app beschikbaar om overlast te melden met de naam
‘Waterplantmelder’.

Rita Braam is directeur van de Coöperatie
Gastvrije Randmeren, een samenwerkingsverband van alle 16 gemeenten
rondom de Randmeren. De Coöperatie
draagt zorg voor het recreatieve beheer
van de Randmeren en is opdrachtgever
voor het maaien.
Lobby en waterplantmelder app
Als voorzitter van Gooierhaven heb ik samen met de voorzitter van AVOH een bijeenkomst belegd met de wethouders van
Huizen en Blaricum om het belang van de
watersport te benadrukken bij het bestrijden van het fonteinkruid. Ook hebben we
samen met de andere watersportverenigingen een kaart ingediend met alle locaties in Gooi- en Eemmeer die we graag
verdiept zien.
De Coöperatie, het Watersportverbond,
Sportvisserij Nederland en Hiswa hebben samen met gemeenten en provincies
het initiatief opgepakt extra middelen (€
1,25 miljoen) beschikbaar te stellen om de
overlast van waterplanten aan te pakken
op de korte en lange termijn. Niet alleen
in het Gooi- en Eemmeer, maar ook in het
Marker- en IJmeer. Met deze extra inzet en

nu samen met o.a. het Watersportverbond
zich inspannen om het tij te keren. En dat
is voorlopig de grootste winst.

evaluatie begin oktober bleek het maaien
in het Gooimeer effectief te zijn en kwam
de plant niet terug. In het veel ondiepere
Eemmeer met veenbodem kwam de plant
wel weer terug. Wel was er op veel plaatsen ook in de gemaaide gebieden en vaargeulen overlast door losgeslagen drijvende planten.

Rink Jan Slotema

Lange adem
Na tien jaar maaien is in het Veluwemeer de
overlast aanzienlijk teruggelopen en is het
Fonteinkruid vervangen door Kranswier
dat alleen dicht op de bodem groeit. Of
dat ook gaat gebeuren in het Gooimeer
is niet bekend; wel is er inmiddels wetenschappelijk onderzoek gestart om dit te
onderzoeken. Voor het Eemmeer met de
veenbodem zijn de verwachtingen nog
negatiever. Positief is dat alle overheden

Rijkswaterstaat heeft meegewerkt door
met ingang van dit seizoen de recreatiebetonning in de Randmeren te verplaatsen van de 1,30 meter lijn naar het gebied
waar gemaaid wordt.
Ook in het Marker- en Eemmeer neemt de
overlast zienderogen toe. Daar is afgelopen zomer begonnen met maaien, maar
om ook daar structureel de problematiek
aan te pakken komt daar een aparte stichting voor het maaien.
Drone ingezet om te zien waar te maaien
Het schouwen om te bezien waar te maaien ging voorheen met een boot. Dit jaar
is met succes een drone ingezet waardoor
veel effectiever te zien is waar te maaien.
Deze zomer mocht vanwege de vroege
groei al op 15 juni gemaaid worden. Uit de
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met de orion naar friesland
In Vollenhove onze eerste fietstocht gemaakt. De vouwfietsjes staan altijd voor in
het gangboord vast met een touwtje aan
de reling. In twee minuten staan ze op de
kant. Met goed hard opgepompte banden
rijden ze verbazend licht. We kunnen er
uren ver mee fietsen.
Vanuit Vollenhove zijn we naar Kalenberg
en Ossenzijl gereden. Ik denk over het
mooiste fietspad van Nederland. Mooier
nog dan bij Giethoorn.
We zijn daar de volgende dag ook nog
eens door heen gevaren. Onze boot, een

We realiseren ons dat ons reisdoel niet als
spectaculair aangeduid kan worden. Velen
van de meer ervaren motorbootvaarders
zullen een tocht naar Friesland een keer
ondernomen hebben.
Voor de nieuwkomers kan het een eyeopener zijn en voor anderen is het misschien
interessant om onze belevenissen te volgen; hoe wij de tocht ervaren hebben. Voor
ons is de beschrijving ook nuttig, want zo
hebben we voor later nog iets om achter
een of ander raam terug te lezen en na te
denken over hoe we vroeger tochten ondernamen. Een geheugensteun kan nooit
kwaad.

het Tjeukemeer en de Langweerderwielen
onder de A7 door en door de altijd open
sluis naar de haven van Joure. Deze haven
is druk bezocht, maar ook best wel groot.
Er is altijd wel een plekje. Wij boften dat
er net een boot los gooide. Wij pasten er
precies tussen in. Aan een mooi grasveldje met een stenen Molen eigenlijk buiten
de haven. Lekker open en in de wind. Het
was erg warm, maar je kon hier onder de
bomen in de schaduw verkoeling vinden.
Joure mag je niet missen. Het centrum en
met name de Midstraat is heel dichtbij en
erg gezellig met een prima ijssalon.
Gezellig een paar dagen met de kleinkinderen. We hebben fietstochten ondernomen langs het Sneekermeer naar
Terhorne en ook met onze kleindochter
naar Heerenveen.

Lowlandkotter van 11 meter, diepgang
1.35 meter is voor dit nauwe vaarwater
een flinke boot. Maar we kwamen onder-

We hebben niet van te voren een route
bedacht. We zijn ‘gewoon’ naar Friesland
gegaan. De optie om over het IJsselmeer
te gaan lag open. Maar rond de vertrekdatum stond er al een poos een flinke noordenwind door. Onze boot kan het heus wel
hebben, maar als puntje bij paaltje komt
kiezen we toch maar voor comfort en een
vlak zeetje, We zijn via de Randmeren de
eerste dag naar Elburg gevaren. De eerste
klap is een daalder waard. Zes uur varen
en vijftig kilometer.

Na drie dagen Joure vertrokken we naar
Lemmer. Door de Langweerderwielen terug naar het Prinses Margrietkanaal. Het
kanaal is hier heel breed, omdat je eigenlijk door twee meren vaart. Het Koevorder
Meer en de Groote Brekken. In Lemmer

weg boten van 15 meter tegen. Het ging,
voorzichtig aan, allemaal maar net goed.
We zijn doorgevaren, langs de Weerribben
naar Echtenerbrug. In ondiep en smal vaarwater gaat onze boot erg ‘zoeken’ en moeten we veel bijsturen. Rond acht kilometer
per uur gaat het goed. Al doende best wel
een lange dag varen. Maar Nederland op
zijn mooist!

Overijssel
De volgende dag met mooi weer voor
de IJsselmond langs naar het geultje bij
Schokkerhaven en door naar Vollenhove
via het Zwartewater. In het Ketelmeer hebben we dit keer geen fonteinkruid gezien,
hoewel het circa twee meter diep is. Ik had
mij daarover wel zorgen gemaakt. Wij blijven gewoonlijk altijd in de vaargeul, maar
er is daar geen vaargeul. Je moet deze
oversteek maken met rustig weer.

Friesland
Onze jongste zoon woont met zijn gezin in
Joure, dus daar ‘moesten’ we naar toe. Via
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was het druk en moesten we dubbel afmeren. Eerst even aftasten of je welkom bent,
maar dat was geen probleem. Het was ge-

aan het graseilandje. We zijn hier een paar
dagen gebleven en hebben fietstochten
ondernomen naar Koudum, Hindeloopen,
langs Roode Klif naar Oudemirdum in
Gaasterland. Mooi weer, maar wel veel
wind uit het noorden. Ik was onderhand
wel klaar met al dat ‘gefiets’. Ik begon jaloers te worden op al die kerels met een
elektrische voortstuwing. Het leek net of ik
niet handig bezig was.

moest hem teleurstellen, want wij hebben
een Lowland. Precies hetzelfde De Vries
Lentsch ontwerp. We kregen overigens
wel een compliment voor ons schip.

Terug over de Fluessen bij Gaastmeer
door een kanaal naar Workum. Diepgang

Ruud en Klarie Kooij

We zijn nu op de helft van onze Friese
Elfsteden vaartocht en hebben al vijf steden bezocht.
In de Scheepsbel van het komend voorjaar
vervolgen we dit verhaal.

woon gezellig.

aed-/ reanimatiecursus

Friese meren
Onze
volgende
bestemming
was
Woudsend. Een mooie tocht naar Sloten
en over het Slotermeer naar Woudsend.
Daar is eigenlijk geen haven, maar wat
ligplaatsen voor de brug langs de kade.
In een leuk café voetbal gekeken. Onze
simpele tv installatie had weer eens geen
ontvangst.
Via het Heegermeer en de Fluessen naar
Stavoren. Prachtig mooi. Blauwe lucht,
witte wolken en groene weilanden, hier en
daar en kerktorentje tussen hoge bomen.
Friesland op zijn mooist!
In Stavoren hadden we een mooie plek

1,65 m. Wij zijn met de zeilboot vaker in
Workum geweest maar dan vanaf het
IJsselmeer.
De volgende dag door naar Makkum. Dat
hadden we over het IJsselmeer kunnen
doen, maar er stond nog steeds een flinke
noorden wind. Dus gingen we maar weer
achterlangs door een mooie brede kronkelende vaart. Het leek wel een rivier. In de
vaart een stukje voor de sluis afgemeerd.
Er kwam een man naar onze boot kijken en
vroeg of het een ‘Bloemsma’ was. Zijn vader had de werf opgericht en eigenhandig
een hele Bloemsmakotter afgebouwd. Ik
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Op vrijdag 5 oktober 2018 werd er door
deelnemers die zich voor de AED-/reanimatiecursus hadden aangemeld, fanatiek
geleerd hoe men levensreddend kan handelen.
Drie instructeurs van het Rode Kruis namen uiteindelijk het examen af waarna
iedereen het AED-apparaat kon bedienen
en reanimeren. Nederland heeft er weer
18 kanjers bij.
Inmiddels hebben de cursisten de code
van het AED-apparaat op de haven gekregen.

in de box
Vanaf maart 2018 hebben we 3 nieuwe leden mogen verwelkomen:
Lid
Lid
Lid

Huub Maas
Blaricum
Sicko Heldoorn Huizen
Fons Tünnissen Hilversum

zeilboot
zeilboot + platbodem + sloep
zeilboot

We hopen dat iedereen zich snel thuis zal voelen binnen de vereniging.
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agenda a.l.v.

in memoriam ruud schaap
23.5.1960 – 1.6.2018
Vrijdag 1 juni jl. is Ruud Schaap aan zijn laatste reis begonnen na een stormachtige
slopende ziekte.
Hij heeft veel betekend voor onze vereniging en de watersport in het algemeen.
Ruud Schaap was actief als wedstrijdzeiler op de ʻSternaʼ. De lemsteraak heeft vele
wedstrijden gewonnen. Eerst met zijn vader Piet en later zelf.
Vele jaren heeft Ruud ook de wedstrijdcommissie aangevoerd, is lid van de jeugdcommissie geweest en heeft veel werk verzet voor de landelijke vereniging van Rond- en
Platbodems.
Op het Gooimeer vlak voor de zomeravondwedstrijd heeft het hele veld Ruud een laatste
saluut gebracht.
Wij zullen ons Ruud Schaap herinneren als een markante persoonlijkheid.
We wensen Cilia en de kinderen veel sterkte.

Het bestuur van Watersportvereniging Gooierhaven nodigt u van harte uit
tot het bijwonen van de Najaarsledenvergadering 2018.
De vergadering wordt gehouden in het clubhuis
op vrijdag 16 november as., aanvang 20.15 uur.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Agenda
Opening
Notulen Voorjaarsledenvergadering 23 maart 2018
Mededelingen
Ingekomen stukken
Beleid komende jaren
Begroting 2019
Contributie
Het bestuur stelt voor de hoogte van de contributie te handhaven:
volwassen leden € 50,00 en partner- en jeugdleden € 15,00.
Nieuws van de diverse commissies
>Activiteitencommissie
>Redactiecommissie
>Motorbootcommissie
>Wedstrijdcommissie inclusief Startteam
Piet Vlaanderen Trofee
Verkiezing nieuw bestuurslid
>Harm Steenkamp stelt zich beschikbaar.
Regioteam Watersportverbond met laatste nieuws over o.a. waterplanten
Rondvraag
Sluiting

Namens het bestuur,
Rink Jan Slotema, voorzitter
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Notulen
inzet bij het wedstrijdzeilen. De voorzitter reikt de
oorkonde behorende bij de Piet Vlaanderen Trofee
2014 uit aan het André van der Veer voor zijn inzet bij
het jeugdzeilen. De voorzitter reikt de oorkonde aan
Arjen Jongsma uit voor zijn benoeming indertijd als
erelid & lid van verdienste voor het bekleden van bestuursfuncties. De voorzitter reikt de oorkonde voor
de Piet Vlaanderen Trofee 2017 uit aan Ilona Bakker
voor haar inzet bij het jeugdzeilen. De voorzitter reikt
de oorkonde voor de Piet Vlaanderen Trofee 2011 uit
aan Gerry Molenaar-Scholten voor haar inzet voor de
Motorbootcommissie.
		 De voorzitter reikt de oorkonde behorende bij het lid
van verdienste uit aan Remco van Dijk voor zijn inzet
voor de Motorbootcommissie en zijn bestuurswerkzaamheden.
		 De personen die nog recht hebben op een oorkonde,
zijn allen benaderd. Voor diegenen die vanavond niet
aanwezig zijn, zal de uitreiking van de oorkonde zo
mogelijk op een individuele manier plaatsvinden.

Notulen Voorjaarsledenvergadering
23 maart 2018
1. Opening en mededelingen
		 Om 20:15 uur opent voorzitter Rink Jan Slotema de
vergadering. Hij heet iedereen welkom en geeft
aan verheugd te zijn dat André van der Veer en zijn
dochter vanavond de bediening op zich nemen. Hij
verzoekt de vergadering akkoord te gaan met het
feit dat het bestuur niet aan het vereiste aantal leden
voldoet. Hij spreekt de verwachting uit dat na deze
avond het bestuur weer uit vijf leden bestaat en daarmee aan de statutaire eis voldoet. De vergadering
gaat hiermee akkoord. Er zijn 18 stemgerechtigde
leden aanwezig.
2. Notulen Najaarsledenvergadering 10 november 2017
		 Agendapunt 10: Oorkondes bij de uitreiking van een
trofee: dit punt komt terug bij agendapunt 4 van deze
vergadering.
		 De notulen zijn akkoord met dank aan de secretaris.

		 Voordracht tot erelid
		 Remco van Dijk heeft Gerry Molenaar-Scholten bij
het bestuur voorgedragen tot erelid. De voorzitter
geeft Remco de gelegenheid zijn voordracht toe te
lichten. Remco benoemt haar jarenlange inzet, motivatie, binding en inzet met vele evenementen en als
jarenlange ‘kartrekker’ van de M.B.C.
		 Het bestuur heeft deze voordracht gehonoreerd. De
voorzitter reikt haar de oorkonde uit en heeft de intentie haar de speld op te doen, maar beperkt zich uit
praktische redenen tot het overhandigen.

3. Ingekomen stukken
		 Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Oorkondes
		 De voorzitter resumeert de mogelijke benoemingen
als erelid & lid van verdienste en de uitreiking van de
Piet Vlaanderen Trofee. Adri Hidding en Dirk Vlaanderen (zoon van Piet) geven desgevraagd een korte
toelichting over het ontstaan van de Piet Vlaanderen
Trofee. Piet Vlaanderen was een dragend lid van de
vereniging en uitmuntend schipper. Na zijn overlijden
is deze prijs ter herinnering aan Piet Vlaanderen ingesteld voor aanstormend zeiltalent, maar ook voor
iedereen die zich verdienstelijk maakt voor de vereniging. Ruud Kooij stelt voor om over het ontstaan en de
doelstelling van de Piet Vlaanderen Trofee een artikel
te wijden in de Scheepsbel.
		 De voorzitter reikt de oorkonde behorende bij de Piet
Vlaanderen Trofee 2013 uit aan Adri Hidding voor de

5. Jaarstukken 2017
		 Penningmeester Barend Eversen meldt dat het verslag in de Scheepsbel 2018/1 blz. 29 niet geheel correct is. De post ‘Betaling over 2016’ is niet meegenomen in het bedrag ‘Totaal uitgaven 2017’. Het betreft
een verschil van € 50,--. Een correct exploitatieoverzicht wordt ter vergadering uitgereikt.
		 Per abuis is de balans niet afgedrukt in de Scheeps-
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bel. De balans wordt ter vergadering uitgereikt. Het
kassaldo van € 61,63 blijkt door een administratieve
fout ten onrechte te zijn genoteerd in het verleden.
De penningmeester zal dit in het volgende verslag
rechtzetten.
		 De penningmeester meldt dat er gesaneerd wordt
aan de kostenkant. Het betreft het opzeggen van
de Postbus (voor ca. 30 poststukken), het opzeggen
van de Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijf, IJsselmeervereniging, boekhoudpakket (werd niet meer
gebruikt), en de verkoop van de begeleidingsboten
		 Het ledenaantal zakt. De strategie is om het ledenaantal stabiel te houden middels verlaging van de
contributie. Dit kan door een sanering in de uitgaven
en in de wetenschap dat de vereniging overigens financieel gezond is.

7. Nieuws van de diverse commissies
		 Motorbootcommissie
		 Gerry Molenaar meldt dat het plan is om met Hemelvaart een tocht over de vecht te maken richting de
stad Utrecht. Er zijn acht aanmeldingen. Ilona Bakker
betreurt dat grote boten niet meekunnen.
. Wedstrijdcommissie
		 Adri Hidding meldt dat het aantal deelnemers stijgende is. Dit is een verheugend feit. Het palaver vindt
plaats op 20 april 2018 met na de pauze een lezing van
Bart van Breeschoten (wedstrijdzeiler).
		 Er zijn 13 zomeravondwedstrijden gepland met mogelijk 50 boten op het water (dat is circa 150 deelnemende personen per avond). De rond- en platbodems hebben aangegeven alle 13 wedstrijden mee te
varen. Dit is een uniek feit. Er zijn diverse boten die
niet geschikt zijn om de nationale wedstrijden mee te
varen en daarom is het plan om alle 13 zomeravonden
mee te doen met de scherpe jachten. De X-boei en de
AVOH-boei worden vervangen door Rijkswaterstaat
boeien (Sport), met dank aan onze voorzitter voor de
bemiddeling. Almere wil ook met onze wedstrijden
meedoen.
		 Er is een startteam voor het startschip ontstaan. Adri
spreekt de wens uit dat deze groep een sociaal gezellig karakter zal hebben en dat het team zijn schouders
ook onder het onderhoud van het startschip wil zetten. In de planning:
• Nek aan Nek race, tweedaagse vaartocht, waarbij
motorbootvaarders ook welkom zijn.
• JLM-race vierdaagse tocht voor single-handed zeilers en
• Snertrace
		 De voorzitter spreekt zijn waardering uit richting Adri
voor zijn inzet voor de wedstrijden en de ‘Brumpie’
(startschip).
		 Redactiecommissie
		 Ruud Kooij geeft aan dat de redactie van de Scheepsbel goed loopt. De voorzitter bedankt de redactie voor
de inzet onder grote tijdsdruk in verband met het publiceren van de stukken voor deze vergadering.

5c.. Verslag kascommissie
		 Ruud Kooij leest mede namens Pia Nelck als leden
van de kascommissie de verklaring voor. De kascommissie stelt voor decharge te verlenen. De kascommissie heeft de volgende aanbevelingen inzake:
• omgaan met kasgeld en
• begroten, verantwoorden en afrekenen wedstrijdfinanciën rechtstreeks bij de penningmeester (dit zijn
gezamenlijke activiteiten met AVOH).
		 Adri Hidding en de penningmeester geven aan dat de
begroting en afrekening van de wedstrijdfinanciën in
principe volgens deze aanbeveling hebben plaatsgevonden. Door personeelswisselingen en afrekening
over 2016 en 2017 is e.e.a. voor de kascommissie
minder inzichtelijk. De voorzitter geeft aan de aanbevelingen ter harte te nemen. De vergadering geeft
vervolgens onder applaus decharge aan het bestuur
voor het gevoerde beleid.
		 Ruud Kooij en Pia Nelck zijn beschikbaar als kascommissie 2018. Adri Hidding is reserve.
6. Bestuursverkiezing
		 Jacqueline Boersema is bereid toe te treden tot het
bestuur, zodat het bestuur weer voldoet aan het statutaire minimum van 5 leden. De vergadering gaat
met applaus akkoord met haar benoeming.
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De wensen van de vereniging worden middels kaarten getoond. Belangrijk is dat onze wensen goed
bekend bij de wethouders van Huizen en Blaricum,
Eemnes en Almere en dat er unanimiteit bestaat binnen de belangengroeperingen. De voorzitter meldt de
lobby-successen op dit gebied. Er lijkt nu geld vrij te
komen, mede vanuit de provincies.
Blaricum aan Zee: Bestemmingplan is geaccordeerd
door de gemeenteraad. Het betreft een aan te leggen
eilandje. Dit draagt ook weer bij aan de aantrekkelijkheid van het vaargebied.
De voorzitter wordt met applaus bedankt voor zijn inzet.

8. Activiteiten
• 18 april 2018: Lezing Gastvrije Randmeren + ankeren
• 20 april 2018: Palaver zomerwedstrijden
• 5 oktober 2018: Planning Bijeenkomst AED en reanimatie en
• november 2018: Najaarsledenavond + gastspreker
Henk van de Velde.
Mogelijke plannen: Thema’s: “Varen doe je samen”,
Verzekeringen.
De voorzitter meldt dat bij lezingen ook AVOH en ligplaatshouders uitgenodigd worden. Er zal informatie
klaarliggen over de vereniging, want nevendoel is
ook om mensen te interesseren om lid te worden van
onze vereniging.

10. Rondvraag
Vraag: hoe is de huidige verdeling van de bestuurstaken?
Antwoord: De taken binnen het bestuur zijn herverdeeld. De voorzitter is in functie benoemd. De combinatie ledenadministratie en secretaris is een relatief
zware combinatie. Dit is makkelijker in te vullen door
de combinatie ledenadministratie en penningmeester. In goed overleg met penningmeester Dirk Wierda
is de functie van penningmeester overgenomen door
Barend Eversen. De voorzitter vervult tijdelijk het secretariaat erbij.

Huizer Havendag
De voorzitter geeft aan hoe de vereniging haar
doelstelling om de watersport te bevorderen invult.
Dit gebeurt door samenwerking met andere organisaties: Watersportverbond, Stichting Jachthaven
Huizen, AVOH, Surfvereniging Gooimeer, Huizer Botterstichting en Huizer Havendag. De voorzitter meldt
het programma van de Huizer Havendag op 16 juni
2018. Er komt een voetveerverbinding. Er komt een
Midsummer Havenconcert in de stijl van André Rieu,
waarbij men ook in sloepen het concert kan bijwonen. De vereniging heeft een eigen stand. We willen
laten zien waar je heen kunt varen. De ‘Zeehond’, de
‘Brumpie’ en de sloep van de voorzitter. zullen aanwezig zijn. Gevraagd wordt om een zeilschip beschikbaar te stellen ter bezichtiging. Sponsoren zijn ook
nog van harte welkom.

Vraag: Is er een verslag gemaakt van ‘Eerste Hulp
aan boord/Veiligheid aan boord’ (avond 16 februari
2018)?
Antwoord: Dit is opgenomen in de Scheepsbel van
maart 2018 (blz. 14 en 15).
Vraag: Open dag verkeerscentrale Rotterdam. Wie
heeft daarin interesse?
Antwoord: S.v.p. aanmelden voor 5 april 2018.

9. Waterplanten
De voorzitter meldt alle activiteiten om het maaibeleid aan te passen, zodat er meer gemaaid wordt op
de plaatsen waar de vereniging daar belang bij heeft.
De wensen van de vereniging (en uiteraard alle Huizer belanghebbenden) worden in de plannen meegenomen. Het betreft het verbreden van de vaargeul,
het vergroten van het wedstrijdgebied, de bereikbaarheid van de eilanden in het Gooi- en Eemmeer.
Dit kan door maaien en verdiepen.

Vraag: Wie heeft interesse voor kussens?
Antwoord: Gaarne melden bij Barend Eversen.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:40 uur.
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begroting
Begroting 2019
ONTVANGSTEN:

werkelijk

begroting

begroting

2017

2018

2019

Contributies
Advertenties
Wedstrijdgelden
Bijdrage evenementen
Verkoop bootje+kussens
Ontvangen rente
Totaal ontvangsten
UITGAVEN:

9199
1289
551
2808
55
13901
werkelijk
2017

Huur bestuurskamer & garage
Zeilwedstrijden
Evenementen
Bijdrage M.B.C.
Vrijwilligersavond
Nieuwjaarsreceptie
Materiaal onderhoud
Vergader & representatie kosten
Kantoorkosten
Website
Scheepsbel
Abonnementen
Verzekeringen
Afdracht K.N.W.V.
Overige algemene kosten
Bank kosten
Toevoeging Jubileumfonds
AED Cursus
Bet. over
2016
Totaal uitgaven
Resultaat

375
1191
2027
0
400
577
93
316
186
190
1758
354
1010
2663
283
134
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6650
1231
400
0
25
50
8356
begroting
2018

5800
1245
400
1900
50
0
9395
begroting
2019

50
11609

250
350
400
400
400
0
100
700
200
200
1650
0
500
2700
200
105
750
0
0
8905

250
550
4500
300
0
0
300
200
200
200
1600
0
400
2300
220
150
0
585
0
11755

2293

-549

-2360

Lid worden van W.S.V. Gooierhaven?

Aanmeldingsformulier W.S.V. Gooierhaven
Opsturen naar W.S.V. Gooierhaven, Ambachtsweg 65, 1271 AL Huizen

Voorletters ............................................. Roepnaam ...................................................
Achternaam ............................................. Geb. datum ..................................................

De beste verkoopkansen voor uw motor- of zeiljacht
✔ Courtage vanaf 4%, no cure no pay.
✔ Intensieve promotie op ruim 20 (inter)nationale websites
✔ 7 dagen per week bereikbaar tot 21.00 uur.
✔ Ook ‘s avonds bezichtigen.
✔ EMCI gecertificeerd en lid NBMS.
✔ Verkoopkantoren rondom het IJsselmeer
✔ Inruil & inkoop
Meer informatie? Kijk dan op www.zuiderzee-jachtmakelaars.nl
of bel ons op 035-2600013 voor een afspraak op één van onze
kantoren. Een e-mail sturen kan ook: info@zuiderzee-jachtmakelaars.nl

ZuiderZee Jachtmakelaars
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Straat

............................................. Huisnummer ................................................

Postcode

............................................. Woonplaats ..................................................

Telefoon

............................................. Mobiel ..........................................................

E-mail

....................................................................................................................

Beroep

....................................................................................................................

Specialisatie beroep of hobby .........................................................................................
= Wat kunt u eventueel voor de W.S.V. betekenen?

Bootnaam

....................................................................................................................

Zeilboot of motorboot of surfer (doorstrepen wat niet van toepassing is)

Kom je er ook bij?
De contributie voor 2018 is vastgesteld op:
Leden vanaf 18 jaar:
Lid
€ 50,00
Partnerlidmaatschap
€ 15,00
Leden tot 18 jaar
Jeugdlidmaatschap
€ 15,00

Een jeugdlidmaatschap (= tot 18 jaar) kan slechts
worden verkregen wanneer een der ouders lid is.
In het geval dat er nog geen ouder lid is moeten zowel gegevens van ouder en kind worden verstrekt,
dus dan svp 2 formulieren invullen.
Het lidmaatschap loopt gelijk aan het kalenderjaar.
Nieuwe leden die zich aanmelden na 1 augustus betalen
50% van de jaarlijkse bijdragen.
Nieuwe leden die zich aanmelden na 1 november betalen
pas contributie in het nieuwe jaar.

Beëindiging van het lidmaatschap:
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar.
Zij geschiedt door schriftelijke kennisgeving, bij voorkeur
per mail aan: ledenadministratie@gooierhaven.nl, welke
voor één december van het lopende verenigingsjaar in
het bezit van de secretaris moet zijn.
Vermeld bij uw eventuele opzegging svp naam en adres.
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DE BRUYN Watersportservice BV
uw loods in scheepstechniek

Uitgebreide
technische
watersport
winkel

Voor al uw technisch
onderhoud en
reparaties
(Ook op locatie)

Nijverheidslaan 22
1382 LJ Weesp

Uitgebreide
kraan en
stalling
faciliteiten

T. 0294-410350
F. 0294-413562
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info@debruynwatersportservice.nl
www.debruynwatersportservice.nl

Vetus Center midden
Nederland voor
vakhandel en
particulieren

