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         Eikenlaan 22 

         4254 AS Sleeuwijk 

         0183 301703 

 

 

Verslag van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden op woensdag 18 maart 2009 

in restaurant De Waterman te Werkendam.        

 
Aanwezig:  43 vertegenwoordigers van 25 verenigingen  Afwezig mk.:  R. Barendrecht, ZD&O  

  J.W. Sluimer, oud-voorzitter     G. Kemper, CCWD 

  A. Kalis, Lingefederatie     P. Kessel, Delta Noord 

         J. Mulders, Watersportverbond 

         G. van Leeuwen, oud-bestuurslid 

         A. de Vries, Watersportverbond 

 

1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen door de voorzitter 

 
Met een ferme klap van de pikhaak opent de voorzitter de vergadering –zoals meestal– wat later 

dan 20.00 uur. Hij verwelkomt de afgevaardigden van de verenigingen, waarbij hij laat blijken dat 

de aanwezigheid van enkele dames zeer wordt gewaardeerd. Ook heet hij welkom enkele gasten en 

de spreker van deze avond, de heer Theo de Bruin van bureau NL RNT.  

Verder maakt hij melding van berichten van verhindering van enkele verenigingen en genodigden. 

Daarna stelt hij een verandering in de agenda voor. Dat betreft agendapunt 11: Bestuursverkiezing. 

Hij zegt dat het op de valreep gelukt is een kandidaat te vinden voor de vacature van C. Termijn.  

Dat betreft de heer A. de Borst uit Dordrecht. De vergadering stemt in met die wijziging. 

Verder doet de voorzitter een oproep om tijdige betaling van de contributie. En verder vraagt hij 

verenigingen nadrukkelijk wijzigingen in de bezetting binnen hun bestuur, adreswijzigingen en 

veranderingen in emailadressen, door te geven aan de secretaris van de Biesboschfederatie. 

 

2.  Presentatie door de heer Theo de Bruin van het bureau NL RNT over het  

  Beleidsplan Recreatie en Toerisme voor de Biesbosch Regio. 
 

Dan kondigt de voorzitter de heer de Bruin aan. Vooraf geeft hij met nadruk aan dat de heren de 

Bruin en van Hooff het onderzoek hebben gedaan en samenstellers zijn van het rapport.  

Het is het Nationaal Park dat het beleidsplan heeft vastgesteld en dat voor de uitvoering 

verantwoordelijk is. 

 

Dan krijgt Theo de Bruin het woord. Zijn PowerPoint-presentatie blijkt veel tekst en weinig 

plaatjes te bevatten en vraagt veel van de oplettendheid van de toehoorders. 

Hij zegt dat 2 grote projecten tw. de Ontpoldering van de Noordwaard én het strategisch 

groenproject De Nieuwe Biesbosch, grote aantallen recreanten zullen aantrekken. De regionale 

bestuursorganen zijn zich daarvan bewust en vinden dat ze zich daarop moeten voorbereiden.  

Het plan geldt voor de gehele Biesboschregio met daar binnen het Nationaal Park. Het is bedoeld 

om de ontwikkeling en bescherming van het Nationaal Park te verbinden en af te stemmen met de 

ontwikkelingen op dat punt in de gehele regio. Kansen en mogelijkheden die zich voordoen moeten 

worden benut. Dat vergt onderzoek en analyse, ontwikkeling van een visie en uitwerking van 

plannen. Zo vertellend en aan de hand van getoonde kaartjes werd het de toehoorders duidelijk dat 

het gebied waarvoor beleid wordt ontwikkeld, veel groter is dan de Hollandse en Brabantse 

Biesbosch. Er wordt dus ook met andere ogen naar dat gebied gekeken dan watersporters dat 
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meestal doen. Het rapport heeft dus ook betrekking op recreanten die naar andere recreatievormen 

op zoek zijn. 

En dan groeit toch het beeld bij de toehoorder van een Biesboschregio met daarín een Nationaal 

Park met een hek er omheen. Terwijl daarbuiten naar hartenlust "gespeeld" en "verdiend" kan gaan 

worden, zullen de natuurkernen steeds meer tot verboden gebied worden verklaard. 

Uitgebreid vertelt Theo de Bruin aan welke aspecten er in het rapport aandacht is besteed en tot 

welke conclusie dat heeft geleid.  

Tenslotte besteed hij aandacht aan het zg. Uitvoeringsprogramma. Bovenaan staan de projecten die 

vooral betrekking hebben op de waterrecreatie: 

� Beïnvloeding inrichtingsplan Noordwaard 

� Beïnvloeding planontwikkeling Knoop in 't Land 

� Watersportgebruikersonderzoek + vaarzonering 

� locatiebepaling 2
e
 Aakvlaai 

� Overnachten in het Nationaal Par 

 

Daarna krijgen vragenstellers hun kans. Opvallend is dat een aantal vragen gaan over de plannen 

van Rijkswaterstaat voor een ander beheer van de Haringvlietsluizen, beter bekend als de Kier en 

Getemd Getij. Ook wordt gevraagd naar de waterstanden die dan optreden en wat de gevolgen zijn 

voor de vaarmogelijkheden. Theo de Bruin weet daar ook niet alles van, maar gezamenlijk worden 

toch antwoorden gevonden. En dat ontlokt iemand de vraag wat NL RNT eigenlijk voor een bureau 

is. Ten slotte wordt er nog om aandacht gevraagd voor het onderhoud van de kanokreken. 

 

Vervolgens bedankt de voorzitter de heer de Bruin voor zijn uitgebreide presentatie. 

Hij voegt daaraan toe dat het Federatiebestuur het op een aantal punten niet eens is met de 

conclusies van het Beleidsplan. Hij noemt het inruilen van de vaarmogelijkheden in de zuidelijke 

Biesbosch tegen die in de toekomstige Noordwaard, de vaste afmeerlocaties en het 

overnachtingregiem. 

 

Als blijk van waardering overhandigt hij hem een pakketje met enkele flessen wijn en wenst hem 

nog een goede reis naar huis toe. De aanwezigen bedanken hem met een applaus. 

 

Dan kondigt de voorzitter een korte pauze aan. 

  

3. Toelichting door de voorzitter op Federatiezaken.  

 
Na de pauze gaat de voorzitter verder met een uiteenzetting over de zaken die het bestuur bezig 

houden. En hij verwijst daarbij ook naar de uitgereikte Actiepuntenlijst 2009. 

Staatsbosbeheer klaagt nog steeds over het dumpen van (huis)vuil in de Biesbosch.                     

De enkeling(?) die dat nog doet verpest het voor anderen en bezorgt de watersporters een slechte 

naam. Vervolgens schetst hij de vorderingen van Rijkswaterstaat met het saneren van de 

waterbodems in wateren van de Zuid-Hollandse Biesbosch. 

Natura 2000 is een nieuw terrein van activiteiten. Het is van groot belang voor de waterrecreatie 

om bij het tot stand komen van de vereiste beheersplannen uitdrukkelijk een rol te spelen. 

Twee bestuursleden staan in de startblokken om de watersportbelangen in de Biesbosch te 

behartigen. Ook aan kanovoorzieningen besteedt de Federatie aandacht. Samen met 

kanoverenigingen en SBB is gezocht naar goede plaatsen daarvoor. En op 25-4-2009 zijn ze in 

gebruik genomen. 

Verder kondigt hij de uitgifte door het NatPark van een vernieuwde Vaarkaart aan 

Het blijkt een duidelijk verhaal te zijn, wat de voorzitter bracht. Het leverde geen vragen op. 
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4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 17-3-2008 

 
Op de vraag van de voorzitter of er nog op- of aanmerkingen zijn op het verslag volgt geen reactie 

uit de vergadering, zodat de voorzitter vaststelt dat het dan is goedgekeurd. 

 

5. Ingekomen stukken 

 
De voorzitter meldt de ontvangst van het rapport van de kascontrolecommissie 2008 en de 

afmeldingen van Delta Noord en die van G. van Leeuwen. 

 

6. Jaarverslag van de secretaris over 2008  

 
De voorzitter stelt het verslag aan de orde. De aanwezigen hebben geen op- of aanmerkingen. 

Vervolgens stelt de voorzitter –met dank aan de secretaris– vast dat het verslag is goedgekeurd. 

 

7. Financieel verslag van de penningmeester over 2008 

 
De penningmeester krijgt van de voorzitter de gelegenheid voor toelichting. 

Hij loopt de uitgavenposten langs en legt uit dat hij veranderingen heeft doorgevoerd in de 

specificatie van de uitgaven. Dat verklaart de verschillen tussen de posten van de begroting en de 

werkelijke uitgaven in 2008. De contributie van 1 vereniging is nog niet ontvangen. Dat is 

zichtbaar gemaakt in de balans per 31-12-2008. Uit de vergadering komen geen vragen of 

opmerkingen. 

 

8. Verslag kascontrolecommissie over het boekjaar 2008 

 
De voorzitter geeft de heer Schipperen (WSV 't Zuidergat), rapporteur van de 

kascontrolecommissie, het woord. Die zegt dat hij en de heer van Trigt (WSV Merwelanden) de 

financiële administratie hebben gecontroleerd. De boeken en bescheiden zijn in orde bevonden. De 

commissie heeft daarover schriftelijk verslag uitgebracht Zij stelt de vergadering voor, de 

penningmeester te bedanken voor de verzorgde wijze van boekhouden, hem te dechargeren voor 

het financiële beheer en het bestuur voor het gevoerde beleid.  

De vergadering stemt –applaudisserend– daarmee in. 

 

9. Benoeming kascontrolecommissie boekjaar 2009 

 
Volgens het rooster – zegt de voorzitter–  zal het volgend jaar de commissie bestaan uit de heren 

Schipperen en van Trigt. Hij vraagt daarna wie van de afgevaardigden bereid is als reservelid tot de 

commissie toe te treden. Zijn zoektocht lijkt bijna te vergeefs, maar wel lang genoeg, als mevr. 

Spranger (WSV Merwelanden) zich hiervoor meldt. De voorzitter bedankt haar voor haar 

bereidwilligheid. 

 

10. Begroting 2009 met vaststelling van de contributie voor 2009 én de voorlopige vaststelling 

van de contributie voor 2010 

 
Opnieuw krijgt de penningmeester het woord. Dit keer om de geraamde bedragen van de begroting 

nog van enige toelichting te voorzien. Verder zegt hij dat zowel voor 2009 en 2010 de contributie 

gehandhaafd kan blijven op € 0,50 per rekenlid. 
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Opnieuw stemt de vergadering met applaus in met de begroting. De voorzitter bedankt vervolgens 

de penningmeester voor zijn inspanningen voor de financiële huishouding van de Federatie. 

 

11. Bestuursverkiezing 

 
De voorzitter zegt vervolgens dat de bestuursleden Loonen en Zuidweg reglementair aftredend zijn. 

Ze hebben zich ook voor een nieuwe termijn van 3 jaar herkiesbaar gesteld. Hij vraagt of de 

vergadering instemt met hun herverkiezing. Dat lokt een bevestigend applaus uit.  

Dan herinnert de voorzitter eraan dat eerder in de vergadering is ingestemd met een wijziging van 

dit agendapunt. Hij zegt blij te zijn dat hij kan vertellen dat er een kandidaat is gevonden voor de 

vacature van C. Termijn, die vorig jaar afscheid heeft genomen. Hij stelt A. de Borst aan de 

vergadering voor, vertelt dat hij in Dordrecht woont en lid is van de WSV De Kievit. Hij was in het 

verleden beroepsschipper en is later overgestapt naar de Waterpolitie. Hij is actief watersporter, 

vaart met een motorboot en kent de Biesbosch als zijn broekzak. Ook dit keer geeft de vergadering 

met applaus aan, in te stemmen met de benoeming van A. de Borst. 
 

12. Rondvraag 

 
Bij de rondvraag meldt J. van Heumen (WSV Thuredrecht) dat het vissteiger aan het Moldiep bij 

het Stayokayhotel, voor gehandicapten niet bereikbaar is. De voorzitter zegt dat deze klacht beter 

direct bij het Recreatieschap kan worden neergelegd. Maar de Federatie zal daar ook aandacht aan 

besteden. Mevrouw A. Spranger (WSV Merwelanden) wijst erop dat niet iedereen over een 

internetverbinding beschikt. Zij merkt dit op naar aanleiding van het verzoek van de voorzitter om 

emailadressen door te geven.  

Th. den Engelsen (WSV De Biesbosch) geeft het bestuur in overweging een Federatie-website op 

te zetten. De voorzitter zegt dat dit onderwerp al langer de aandacht van het bestuur heeft. Maar het 

opzetten van een site is één ding, het bijhouden ervan een tweede. Hij ziet teveel websites die 

slecht worden onderhouden en de aard van de activiteiten van de Federatie leent zich naar de 

mening van het bestuur wat minder goed voor dit medium. Maar het heeft de aandacht. 

C. Stuij (WSV Drimmelen) wijst op de vergaderaccommodatie in Drimmelen van zijn vereniging 

voor het houden van een ledenvergadering. De voorzitter zegt daar met belangstelling kennis van te 

nemen. 
 

13. Sluiting door de voorzitter 

 
Ten slotte dankt de voorzitter de aanwezigen voor de prettige en constructieve wijze van 

vergaderen. Hij wenst iedereen een goede reis naar huis toe en sluit met een ferme slag van de 

pikhaak deze vergadering. 

 
           

 
Volgens de presentielijst waren de volgende 25 leden-verenigingen vertegenwoordigd: 

 

WSV De Biesbosch (Dordt) WSV H.I.Ambacht  WSV  De Merwelanden WSV Thuredrecht  
WSV De Biesbosch (Drim.) WSV  Hollandse IJssel WSV  De Noorderklip WSV  Wantij 

WSV De Donge  WSV  De Kievit  WSV Oostkil  WSV Werkendam 

WSV Drechtstad  WSV  De Kraanvogel WSV  Sliedrecht  WSV Willemsdorp 
WSV Drimmelen  WSV De Lek  WSV De Snap  WSV Zwijndrecht 

WSV Geertruidenberg WSV  De Merwede  WSV  Staart II  WSV  Zuidergat 

WSV De Giessen 
 

 
13-2-2010  


