Notulen Stuurgroep vergadering
'Varen doe je Samen!'
Stuurgroep ‘Varen doe je Samen!’
9 november 2017
Tijdstip: 10 – 12.00 uur, aansluitend broodje en rondleiding (Cees de Baare)
Locatie: SHIP IJmuiden
1

Opening en Mededelingen
•

Afmeldingen en mededelingen
HISWA Vereniging
KNRM
BLN-Schuttevaer
WRN
Havenbedrijf Rotterdam
Havenbedrijf Amsterdam
Unie van Waterschappen
Platform voor Waterrecreatie
Reddingsbrigade
Rijkswaterstaat
WRN
WRN
Provincie Friesland (GONZ)
ANWB
Watersportverbond
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Jeroen van den Heuvel
Olaf Tompot
Leny van Toorenburg
Marleen Maarleveld
Frank Put
Aart Hiemstra
Mark van Kruiningen
Oluf van Oosterom
Bernard Korte
Paul van der Maat
Manon van Meer
Rowena van der Maat
Klaas Rozendal
Jaap Renkema
Roeland Geertzen

aanwezig
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

afwezig

√
√
√

• Te gast bij de SHIP
Organisatie ‘Varen doe je Samen!’
Uitwerking Voorstel Taskforce vastgesteld op 18 mei 2017, uitwerking pt 5 en 13
dmv oplegnotitie: 20171109 Apt 2 Oplegnotitie Taskforce 'Varen doe je Samen!'
aanvullingen:
• Voorzitter (FTE 0,15);
De nieuwe voorzitter moet iemand zijn uit het netwerk maar niet uit
de aangesloten organisaties. De voorkeur heeft een publieke persoon
met een groot netwerk. Voorzitter en ambassadeur (meer bestuurlijk)
– ook soort projectbewaker. De voorzitter wordt aangesteld voor de
komende 3 tot 5 jaar.
• Secretaris(FTE 0,1);
Rouleren van rollen is ook nog mogelijk. Secretaris van het project en
stuurgroep kan ook gescheiden worden. De opleg- notitie gaat over de
secretaris van de stuurgroep.
• Financieel Manager (FTE 0,05);
Valt nu onder projectleider, binnen uitvoeringsorganisatie regelen
• Projectleider (FTE 1,0)
Extra taak: Inzet van vrijwilligers; valt nu onder de projectleider,
vrijwilligersmanager noodzakelijk, kan eventueel gedeeltelijk onder
secretariaat vallen. Overzicht houden taak PL
• Besluit:
Nu nieuwe voorzitter en secretaris inzetten, in januari 2018 moet een
profiel klaar zijn en bij voorkeur ook met de gesprekken worden
aangevangen.
Aantal punten van Voorstel Taskforce staat nog open
Nieuwe partners
Dubbele rollen

besluit/discussie

profiel wordt
door taskforce
opgesteld, ieder
kijkt in netwerk
profiel door
taskforce
opgesteld,
suggesties
in budget
opnemen

taskforce

oplegnotitie
maart
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‘Varen doe je Samen!’ Plan van Aanpak 2015 – 2020
•
•
•

2017 Terugkoppeling Q2, Q3
2017 Planning Q4
2018 Jaarplanning incl begroting
toelichting Rowena van der Maat
Snelvaren; opstellen van notitie voor het updaten van deze kaart.
Input van vaarwegbeheerders/vaarwegverordeningen. Pogingen
projectleider hebben te weinig effect. Nu actie van de SG in brief
gewenst.
Input van alle partners voor 2018 aanleveren (zoals elk jaar via
format, afstemming met PG lid)
Bij iedereen de fte’s besteed aan 'Varen doe je Samen!' vragen voor
informeel overzicht.

4

Terugkoppeling PG vergadering
o Vraag: graag terugkoppeling vanuit de SG door iemand van SG
(taskforce) ?
o Organisatie/programma 10 jaar 'Varen doe je Samen!' ? Paul en
Rowena hebben dat geregeld

Resultaten van de WG en inzet door Waterrecreatie Nederland
(oplegnotitie) toelichting Marleen Maarleveld van reeds uitgebrachte
rapportage.
Aanbeveling; Doelgroep analyse
Ingebrachte agendapunt(en) en onderwerpen
•

•
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PL verzamelt

Afspraak wordt
gemaakt

Verbeteringen Informatievoorziening (IV) Scheepvaart RWS
(oplegnotitie);
Overleg geweest RWS/KNRM. De RiverGuide Recreant gaat deze app
heten en het is in maart in de Apple store beschikbaar. Obv locatie en
reisplanning wordt alle beschikbare informatie bekend gemaakt. Er zijn
geen kosten aan verbonden zeker voor de komende twee jaar en dan
eventueel aan de markt overlaten.
Hoe kunnen we een groter bereik van de Vaarbewaarkaart genereren?
(oplegnotitie)
- 2 voostellen;
- Verzekeraars heeft voorkeur (transparantie uitdragen)
- Digitaal verspreiden
- Een van de partners eenmalige bijdrage
- Betalen voor de afname bestellen .. per stuk.

Informatief, zie
pp

informatief
discussie,
verloop volgen

input door PL
terugkoppelen
in PG
PG werkt verder
uit

Verslag SG Vergadering 18 mei 2017
•
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Allen naar PL

Werkgroep: Ongevallen
•

6

PL doet voorzet

Terugkoppeling vanuit de PG
•
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zie pp
zie pp
vastgesteld

Conceptverslag d.d. 18 mei 2017 (zie bijlage)
Verslag goedgekeurd
Rondvraag en sluiting

besluit

