Notulen Projectgroep vergadering
'Varen doe je Samen!'
Projectgroep ‘Varen doe je Samen!’
21 november 2017
Tijdstip: 10 – 12.30 uur, aansluitend rondleiding nieuwe pand WSV (Hylke Steensma)
Locatie: Watersportverbond, Orteliuslaan 1041,3528 BE Utrecht
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Opening en Mededelingen
•

PG lid
Hylke Steensma
Marcel Bosch
Hanneke te Niet
Andries de Weerd
Oluf van Oosterom
Sandhia Gokoel
Bas den Braven
John van Amstel (Waternet)
Monique Kölliker (NH)
Rowena van der Maat
Manon van Meer

Afwezigen
Organisatie
HISWA Vereniging
Havenbedrijf Amsterdam
Sportvisserij Nederland
Reddingsbrigade Nederland

PG lid
Stijn Boode
Erwin Sandburg
Robert Weijman
Oscar Kramer

Te gast
RWS (Stewards)

Dina Lo-Kioeng-Shioe

• Te gast in het nieuwe pand van het WSV, Hylke heet ons welkom.
Verslag van de vergadering van 26 oktober en betreffende acties
•
•
•
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informatief

Afmeldingen en mededelingen

Aanwezigen
Organisatie
Watersportverbond
ANWB B.V.
Havenbedrijf Rotterdam
Koninklijke BLN-Schuttevaer
Platform Waterrecreatie
RWS (VWM)
KNRM
Unie van Waterschappen
Provincie (GONZ)
Varen doe je Samen!'
WRN
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ACTIE

Het verslag is goedgekeurd. Omdat het laat verzonden is, kunnen ook nog opmerkingen
via de mail worden doorgegeven
Toevoeging VISMA beurs; deze beurs van sportvissers misschien een optie op ook op te
staan met 'Varen doe je Samen!'
Sportvisserij heeft artikel in Visblad over slecht zicht geplaatst (100.000 abonnees)

idee

Terugkoppeling Stuurgroepvergadering 9 nov 2017
•

Volgende keer zal een vertegenwoordiger uit de SG taskforce verslag doen van de
voortgang (over organisatie, nieuwe partners/sponsoren) omdat er na de volgende
vergadering meer duidelijkheid is.

•

Vaarbewaarkaart; hoe een grotere verspreiding realiseren. Transparantie over
partners, partners kunnen aanvullende oplagen bestellen en betalen.
• WG “sponsoring” met Andries (BLN), Oluf (PvW) en Marcel (ANWB) maken
voorstel; Wel private partijen toestaan als sponsor voor verspreiding, maar
geen inmenging gewenst in het beleid, dus niet partnerschap/lid SG of PG.
Voorstel WG wordt plan Veilig Verkeer Nederland gelegd. Voorafgaand
eerstvolgend PG rondmailen, bespreken op PG, door naar SG ter
besluitvorming.
• Rekening gaan houden met de opmaak zodat sponsorlogo’s kunnen worden
vermeld.

•

Informatievoorziening op het water/ENC’s, er zijn veel ontwikkelingen, o.a River Guide.
'Varen doe je Samen!' is de knooppunten aan het digitaliseren en deze worden in deze
applicaties worden opgenomen. Ook in de digitale kaarten voor binnenvaartschippers

•

Lesmodule 'Varen doe je Samen!' voor toekomstige schippers ontwikkeld door Andries.
Presentatie wordt op de website gezet. Opleiding Watersport uit Sneek wilde de het
materiaal ook graag gaan inzetten.

SG

WG sponsoring:
BLN/PvW/ANWB
sponsorvoorstel
opstellen
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Terugkoppeling Werkgroep vrijwilligers

•
•

•

•
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Consuls ANWB jachthaveninspecties gedaan. Er ligt nog een stapel met
invulformulieren die nog ingevoerd moeten worden. Er wordt gezocht naar
oplossingen voor een gehele digitale verwerking.
Stand/kraampje op een evenement (bijvoorbeeld Tiel Maritiem) zou kunnen
worden bemand door vrijwilligers van al onze organisaties. Dit zou meer
opgezet kunnen worden met de consuls. Marcel is hierover in contact met de
ANWB.
WG Vrijwilligers WSV; WSV doet oproep bij Watersportverenigingen voor
vrijwilligers. Tekstje heeft Hylke gemaakt hiervoor, dit gaat mee met de
notulen. Ook goed om bij de partners uit te zetten.
RWS Stewards; volgend jaar gaan de stewards (geen vrijwilligers) weer
waarschijnlijk op 10 plaatsen staan. In januari is bekend waar dit is. Ze staan
in de Meivakantie, Pinksteren hemelvaart en in juli/augustus/september.
Werving Stewards: Andries, we zouden scholen (Maritieme academie-Leo
Maars) kunnen benaderen voor deze seizoensbanen. Dina stuurt de
wervende tekst door en deze wordt doorgezet door de partners. Folders
kunnen zij uitdelen op de sluis. HBA en HBR kijken ook naar folders. De
Vaarbewaarkaart zou uitgedeeld moeten worden. Dina laat weten hoeveel zij
nodig heeft, zodat ze verspreid kunnen worden.
Oluf pleit voor een betere begeleiding aan vaarweggebruiker door de
sluismeester. Deze zijn te passief, maar ze zijn geen BOA. Sandhia geeft aan
dat het meegenomen zal worden in intern overleg. Monique vraagt of dit ook
in GONZ besproken wordt. Rowena neemt het mee en pleit ook dit soort
situaties te melden via de Vaarmelder-app of 0800-8002

Informatief

Werving
vrijwilligers tekst

Werving stewards
tekst

Uitkomsten werksessies 'Varen doe je Samen!' 10 jaar – 14 november 2017

Vragen vooraf ingevuld:
• Ambassadeurschap heeft iedereen helder op het netvlies
• Innovaties worden vooral gezien in digitalisering
• Sterke punt is de structuur en overzicht (website) info, zwakke punten: geen
• Knooppunten blijven belangrijk, in de huidige vorm/nummering zijn
verouderd. Het wordt langzaam steeds meer digitaal.
Nieuwe onderwerpen suggesties ter toets aan PG:
• Symposium voor havenmeesters (jaarcongres van de havenmeesters) met
focus op informatieverspreiding?
• Communicatietraining VHF ism Agentschap Telecom (AT). Er wordt film
gemaakt en Rowena vraagt kleine WG mee te kijken naar het script hiervoor,
uitwerken met Bas Struijk (BLN), collega Hanneke HBR en Bas (KNRM).
Daarnaast idee om een info-kaart met een paar punten waar je je
marifoonbedieningscertificaat in kunt steken.
• Andries/Hylke vragen ondersteuning partners 'Varen doe je Samen!' op brief
aan AT over “druk” op marifoonkanalen. Wellicht bijeenkomst organiseren?
Brief gaat mee met notulen met verzoek te ondersteunen per partner
• Kruisen hoofdvaarwater blijvende aandacht nodig, roeiers op de vaarwegen,
convenanten zijn er regionaal, Rowena probeert dit landelijk met Roeibond in
te steken. Hebben eigen interne onderzoek over Veiligheid, Oluf heeft
volgende week weer overleg met de Roeibond.
• Verder: connectie met beroepsvaart, voorlichting bootverhuurders,
elektronische navigatie.

Informatief

WG VHF:
BLN/HBR/KNRM
script film AT
checken,
infokaart maken

Allen

Terugkoppeling
PvW

•

Gevaarlijke beelden laten zien? Er is een protocol communicatie opgesteld
voor 'Varen doe je Samen!', Het wordt nog besproken door de WG
Communicatie. Dit wordt daarna ter info rond gestuurd.
Bezoekersstatistieken van de website geven een positief beeld. Verslag van
gebruik website voor de inhoud wordt verwezen naar de presentatie.

•
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Jaarplan voor 2018; Input en brainstormen waar accenten moeten komen en jaarthema
informatief

Acties worden uitgevoerd conform PvA 2015 - 2020
Extra aandacht voor:
•
•
•
•
•
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Digitalisering knooppunten: voorjaar 2018 klaar
Communicatie naar en door ambassadeurs
Input nav 14 nov van discussie 10 jr 'Varen doe je Samen!'.
Input komt nog uit de werkgroepen
Uiteindelijke plan op basis van bovenstaande

Vooruitblik 2018

•

Hiswa Rai (Veiligheidseiland), waarschijnlijk Boot Holland en MI Gorinchem,
als het financieel mogelijk is
▪ Knooppunten proces van updaten jaarlijks
▪ Werkgroepen gaan verder na input
▪ Regionale film jaarlijks door RWS, er is al veel materiaal uit Zeeland en
met name Westerschelde. Er wordt dus gekeken wat er met dit
materiaal kan. Voorkeur heeft Oranjesluizen en IJsselmeer.
▪ Brochures: blauw bord, brandveilig. Deze worden opnieuw opgepakt
omdat deze meer tijd nodig hebben.
▪ Quiz/test; hoe vaar jij? Ism Vamex
▪ Praktijkdagen, Waddenzee, grachten Amsterdam zullen wederom
worden opgepakt, welke vanuit partners?
▪ Communicatie schoonwatercampagne loopt volgend jaar ook weer
door over antifouling en vuilwater. Interessant voor Waterschappen.
Contact opnemen met Mark van Kruiningen van SG.
▪ Samenwerking nieuwe partners.

•

Partner format graag weer invullen voor 2018 samen met SG lid.

Rondvraag en sluiting

Overzicht vergaderingen en planning 2018
SG

Locatie

Do 15/3

PG

Locatie

Di 13/2

Op Boot Holland beurs

Di 15/5

Voorstel

Do 28/6

Voorstel

Di 09/10

Do 6/11

Havenbedrijf Amsterdam

Di 11/12

Bijlagen:
•
•
•
•

Powerpoint PG vergadering
Concept brief aan Agentschap Telecom
Tekst vrijwilligers gezocht
Artikel Visblad nov 2017

besluit

