Projectgroep vergadering
'Varen doe je Samen!'
Notulen vergadering Projectgroep Varen doe je Samen!, 26-09-2017
Locatie: HISWA vereniging/VDJS, Werfkade 2, Amsterdam
1)

Opening en mededelingen
Rowena opent de vergadering. We zijn te gast bij HISWA Vereniging. Stijn Boode
verteld over de vereniging.
o Aan- en afmeldingen
Aanwezigen
Organisatie

PG lid

Watersportverbond
ANWB B.V.
Havenbedrijf Rotterdam
NV

Hylke Steensma
Marcel Bosch

HISWA Vereniging
Koninklijke BLNSchuttevaer
Platform Waterrecreatie

Stijn Boode

RWS
Sportvisserij Nederland
Varen doe je Samen!'
WRN

Sandhia Gokoel
Robert Weijman
Rowena van der Maat
Sjoerd van der Helm*

Hanneke te Niet

Afwezigen
Organisatie
Provincie NoordHolland (GONZ)
KNRM
Unie van
Waterschappen
Reddingsbrigade
Nederland

PG lid
Monique Kölliker (ziek)
Bas den Braven (afmelding)
John van Amstel (Waternet)
(vakantie)
Oscar Kramer

Andries de Weerd
Oluf van Oosterom
Havenbedrijf
Amsterdam NV

Nog geen opvolger

* Sjoerd van der Helm is de nieuwe communicatiemedewerker van Waterrecreatie Nederland en 'Varen doe je
Samen!'

2) Bespreken notulen vergadering 18-04-2017.
De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd.
Naar aanleiding van de notulen:
Agendapunt 5: Vaarbewaarkaart; de kaart is een succes, er zijn nog exemplaren beschikbaar.
- WSV oppert om de kaart mee te sturen met de uitgaven van Uitgeverij Daemes en Heeren.
- ANWB stelt voor een sponsor te zoeken voor herdruk/verzending. Er zijn voor-en tegenstanders
in de PG. Bezwaar is dat de neutraliteit van VDJS in twijfel kan worden getrokken.
- Het punt zal worden besproken in de Stuurgroep en tijdens de bijeenkomst 10 jaar 'Varen doe je
Samen!'
Agendapunt 6: Afgeschermd Partnerdeel website. Toelichting; Dat is voor delen van documenten
door partners onderling.
3) Terugkoppeling SG: “task force” ingesteld (zie website)
Vanuit de stuurgroep het bericht dat de ‘task force’ is gevormd en dat er, op basis van de input 27
oktober 2016, niet naar de structuur gekeken wordt, maar naar de uitvoering. Volgende vergadering
meer informatie hierover.
ACTIE RvdM: Nodig vertegenwoordiger van SG uit voor volgende vergadering.
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4) Planningen/activiteiten 2017:
➢ Activiteiten 'Varen doe je Samen!' (zie powerpoint) conform plan van aanpak
- Beurzen: Maritime Industry Gorinchem, was succesvol, plan voor vervolg in 2018.
- Verder HISWA te water: Vaarbewaarkaart en sleutelhangers vonden gretig aftrek. De
Binnenvaartgame van provincie Zuid-Holland was 3 dagen aanwezig. Succesvol en leuk.
De andere drie dagen veel video getoond: beelden van de aanvaring met toelichting,
daarbij direct in gesprek gegaan met bezoekers.
Reacties vanuit de PG:
- Sportvisserij Nederland: Waarom niet vaker gebruik maken van ‘sensatie-filmpjes’? Dat
werkt nu eenmaal om de aandacht te krijgen.
- ANWB: Dit jaar een flinke stand van 5x5 m. Is een 3x8 m stand niet een beter idee?
Ondieper en breder is handiger om je te presenteren. (nemen we mee voor de evaluatie)
Communicatie inzet
Rowena doet verslag van de communicatie de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden:
Op de nieuwe website zijn veel artikelen geplaatst, de partners zijn uitgelicht, actualiteiten en meer
inhoud. Verder wordt er gewerkt aan een uitgebreide communicatiekalender en wordt er gekeken
aan welke beurzen dit jaar zal worden deelgenomen.
Naar aanleiding hiervan volgt een korte survey via Kahoot, om van de leden van de PG te weten te
komen hoe zij de verschillende (sociale) media van VDJS volgen en inzetten. De survey is aanleiding
voor discussie, de uitkomst is dat we elkaar allemaal vrij eenvoudig kunnen versterken door elkaars
content te gebruiken en te delen.
➢ Activiteiten per partner
Sportvisserij Nederland Robert Weijman:
In het Visblad is een spread over vaargedrag geplaatst, met gidsen aan het woord, ism VDJS. Van plan
om met KNRM dit najaar een item over slecht zicht te doen, wordt waarschijnlijk een social media
bericht. Mist is actueel, gaan we wat mee doen.
Vraag WSV: is er een pdf die we kunnen delen? Ja die is er.
Actie sportvisserij nederland: pdf actief delen.
RvdM: wij volgen onze partners en delen actief dit soort berichten
Havenbedrijf Rotterdam, Hanneke te Niet:
Veel gedaan, gebruikelijke voorlichting bij WSV’s. Controle-actie naar de recreatievaart, samen met
zeehavenpolitie op 8 momenten recreatievaart in havengebied gecontroleerd. Heeft veel publiciteit
opgeleverd (NOS, Trouw, Rijnmond, AD). Open dag is geweest. In Gorinchem op de beurs geweest.
Actief WSV’s aangeschreven (in om Rotterdams havengebied).
RWS, Sandhia Gokoel
Bij RWS komen veel (jurdische) vragen via het 0800-nummer binnen. Vragen worden uitgezet bij
juristen en ambassadeurs van RWS. Artikelen van VDJS worden door RWS-account geretweet. Verder
is er samen een advertentie voor binnenvaartagenda gemaakt. In het BLN-magazine (Kade 320) staat
ook advertentie van RWS. Regionale initiatieven, in Zeeland drips tijdens recreatieseizoen bij sluis
passeren, kruising Dordtse kil en Hollandsch Diep ism VDJS, zuid-NL: ook sluisvaren, ook met inzet
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van drips. De folder ‘Trossen vast, schroeven uit’. Komt uit in print in samenwerking met BLNSchuttevaer, status nog even onbekend. RWS heeft verder nog budget om regionale VDJS-zaken aan
te pakken, daar wordt aan gewerkt.
ANWB, Marcel Bosch:
Er zijn jachthaveninspecties geweest, waarbij ook naar VDJS geïnformeerd is. In totaal zijn hier zo’n
120 consuls mee bezig geweest. Wat opviel: regelmatig geen respons, bijvoorbeeld haven
Boskoop/Gouwe, erg jammer.
Verder heeft Marcel gesprek met ANWB gevoerd en gevraagd naar de visie en ambitie ten aanzien
van watersport. Geen duidelijk antwoord. Inzet op recreatieve kant van watersport is vermoedelijk
de strategie van ANWB in de toekomst, binnenkort meer, nu nog geen officieel standpunt. Positieve
signalen zijn er wel. Verder draait het goed, consuls zijn actief geweest.
Opmerking Oluf, zelfde vraag aan Jaap Renkema gesteld: wanneer meer duidelijkheid? Verwachting
Oluf: de mist gaat niet optrekken. We kunnen niet zonder elkaar, professionals en vrijwilligers
moeten samen optrekken. Verwijt aan ANWB: aansturing is waardeloos. Waarom niet meer gebruik
van maken? Rowena stelt voor deze discussie op een andere plek voeren, wij gaan gewoon door
vanuit de basis.
Platform Waterrecreatie, Oluf van Oosterom
Verschillende links op website gezet, verder actief met nieuws over doorvaart windmolenparken. De
snelvaarwerkgroep is bezig, de Roeibond is bezocht, gaat waarschijnlijk samenwerken in zowel VDJS
als Waterrecreatie Nederland. Overgang Platform Waterrecreatie naar netwerk Waterrecreatie, met
Marleen Maarleveld (WRN) bezig om het netwerk verder uit te werken.
Watersportverbond, Hylke Steensma
Veel bezig geweest met verspreiden. We versturen zelf de nieuwsbrief (met aandacht voor VDJS),
naar zo’n 6000 actieve e-mailadressen en verenigingen. Doet een oproep om te delen. Verder
verschillende beurzen bezocht met vrijwilligers, in het najaar weer verder met verenigingen
bezoeken. ALV is in najaar, streven om daar een doos VBK neer te zetten. VDJS enquête? Wat is
resultaat? RvdM/Manon zal terugkoppelen.
➢ Activiteiten/planning Werkgroepen
o Praktijkdagen (BLN-Schuttevaer: Andries de Weerd)
o (Ver)huur (HISWA: Stijn Boode)
WG Praktijkdagen
BLN Schuttevaer; Er is een lesmodule Varen doe je Samen! dat onderdeel van het examen
Vaarregels. Elke nieuwe schipper die toetreedt tot het gilde weet nu wat VDJS is. Ter illustratie toont
Andries twee video’s, een aanvaring op de Maas en de video vanuit de stuurhut van de Presto op het
ARK, om te illustreren hoe een containerschip op camera’s vaart. In de volgende discussie is de
conclusie dat ook het gebruik van marifoon een collectieve verantwoordelijkheid is. Zie bijgevoegde
presentatie.
WG (Ver)huur
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HISWA presenteerde de resultaten van een onlangs gehouden onderzoek onder bij HISWA
aangesloten bootverhuurders. In bijgaande powerpoint staan alle resultaten, deze mag gedeeld
worden. Uit de 150 ondervraagden kwam een respons van 45 procent. In het onderzoek werd
gevraagd naar Varen doe je Samen!, veiligheid en het informatiemateriaal. Als het gaat om veiligheid
vinden de meeste huurders omgaan met beroepsvaart het belangrijkste onderwerp. Onder de
aangesloten bedrijven is de naamsbekendheid goed: 44 procent van de bedrijven kent VDJS. 44
procent van de verhuurders gebruikt producten van VDJS voor huurders.
Tien jaar Varen doe je Samen!
Op 4 september 2017 bestond VDJS exact 10 jaar, reden voor een feestje. Tijdens Hiswa te water is
dat al richting de gebruiker gevierd, voor betrokkenen staat op 14 november 2017 een viering
gepland. Locatie is Rijkswaterstaat, Utrecht, de invulling van de dag wordt nader bepaald. Input
vanuit PG is welkom als het gaat om wie er genodigd moet worden (en niet vergeten mag worden).
Verder is input welkom voor onderwerpen die we kunnen bespreken en/of onder de loep genomen
zouden kunnen worden.
5. Jaarplan 2018
Vanwege het gebrek aan tijd is de geplande brainstorm komen te vervallen. Verzoek om ideeën voor
jaarplan 2018 via e-mail aan te dragen. Deze zullen in de volgende vergadering verder uitgewerkt
worden.
6. Rondvraag, nabranders en afsluiting:
VDJS: De werkgroep vrijwilligers is een beetje stil geweest, maar we gaan dit najaar aan de slag.
Verzoek Wim Loots, WG ongevallen? Bestaat die nog? Vraag aan Marleen
WG Snelvaren, wat is de status? Werkgroep Jeugd? Nadenken over indeling/invulling, Wordt
vervolgd. Optimist on tour 50.000e kind, online otterclub. 50k e-mailadressen kinderen verzameld in
3 jaar tijd. Ook wordt er een lespakket voor scholen gemaakt voor basisscholen.
Platform: Hebben de juristen van RWS al duidelijkheid over windparken? Duurt wat lang. Is daar
duidelijkheid? Bruggen over het IJ: misverstand. Blijven uitdragen dat het waanzin is, definitief
besluit volgt pas in 2020 en financiering is nog lang niet rond. (Schultz betaalt niet).
Wie kent Bert Kuipers? Man achter Nauticlink? Negatieve berichtgeving over verschillende
onderwerpen begint vervelend te worden.
Andries biedt aan dat de volgende vergadering ook bij BLN-Schuttevaer in Zwijndrecht kan.
Rowena:
KNRM was afwezig: 2 campagnes (Kite met buddy kite surfers en Check je hart: duikers)
Waternet-app goed gebruikt en bijdrage in ARK-onderzoek
Landelijke hoofdvaarwegen: Risico-analyses: Op het IJ: beroepsvaart vs sportvissers? Robert vraagt
meer info
De volgende vergadering van de PG VDJS staat gepland voor 21 november 2017, locatie nieuwe
kantoor van Watersportverbond in Utrecht.
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