
CONCEPT Notulen Stuurgroep vergadering  
'Varen doe je Samen!' 

 

 

Stuurgroep ‘Varen doe je Samen!’   

15 maart 2018 

Tijdstip: 10 – 12.00 uur, uur, aansluitend broodje 

Locatie: Unie van Waterschappen, Amersfoort (Mark van Kruiningen) 

1 Opening en Mededelingen  

   aanwezig afwezig 

HISWA Vereniging Jeroen van den Heuvel √  

BLN-Schuttevaer Leny van Toorenburg √  

WRN Marleen Maarleveld √  

Havenbedrijf Rotterdam Frank Put √  

Havenbedrijf Amsterdam Eline Huiting √  

Unie van Waterschappen Mark van Kruiningen √  

Platform voor Waterrecreatie Oluf van Oosterom √  

Reddingsbrigade Bernard Korte √  

Rijkswaterstaat  Paul van der Maat √  

Provincie Friesland (GONZ) Klaas Rozendal √ 
 

Watersportverbond Roeland Geertzen √  

WRN/'Varen doe je Samen!'  Rowena van der Maat √  

ANWB Jaap Renkema  √ 

KNRM Olaf Tompot 
 

√ 

 
Te gast bij de Unie van Waterschappen (Mark van Kruining) 

• Vanuit de UvW is er een Themagroep Waterrecreatie, waarin veiligheid/'Varen 
doe je Samen!'  aan de orde komt.  

• Er zijn gemeenteraadsverkiezingen geweest, verkiezingen Waterschappen 
komen eraan 20/3/2019. 

Terugmelding Webinar Vaarweginformatie/RiverGuide (Paul van der Maat) 

• Vernieuwing en verbetering vaarweginformatie, 1 mei 2018 look and feel 
verbeterd, aug/okt 2018 twee releases (integratie knooppunten en Blauwe golf 
verbindend). Actie: Webinar weblink doorzetten door Paul 

• RiverGuide update en upgrade, er is sinds 3 weken RiverGuide Recreant, 
(gebruiken app is zonder AIS, van punt tot punt navigatie, Koerswijzer wordt 
volledig geïntegreerd in River Guide Recreant, er is een klankbord groep van 
gebruikers). Knooppunten 'Varen doe je Samen!' zijn toegevoegd als layer. 
Vervolgstap: wat is de rol branchepartijen/hoe te vermarkten? 

• Opmerking vanuit SG: Het lijkt erg op app KNRM. Er vindt afstemming plaats, 
overlap is er, deels dezelfde functionaliteiten in RiverGuide en KNRM-app, zij 
vullen een andere behoefte 

Informatief 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatief 

 

 

informatief 

2 Organisatie ‘Varen doe je Samen!’ 
 

 

 • Uitwerking voorstel Taskforce vastgesteld op 18 mei 2017 

• Voorzitter komt volgende SG vergadering 

• Secretaris (oplegnotitie) toelichting Paul van der Maat 
Korte weergave van discussie/opmerkingen 

N.a.v. discussie over volgorde eerst voorzitter benoemen, dan secretaris: 

-Conclusie: nu invullen, als er nieuwe voorzitter is, kan het eventueel nog anders 

ingevuld worden. 

N.a.v. discussie voorzitter/secretaris uit zelfde organisatie: Meerdere partijen 

betrokkenheid door rollen/taken bij verschillende partijen te beleggen. 

 

Besluit 

 

 

 

 

 



N.a.v. taakbeschrijving/tijdsbesteding 

Tijdsinvestering 12 uur is mager: is specifiek afgestemd op de beschrijving. Meer 

secretarieel. Uitvoerende/ondersteunende rol. 

Pragmatische oplossing: projectleider moet niet secretaris of notulist voor SG zijn. 

Secretaris moet niet de inhoud induiken 

N.a.v. discussie mogelijkheid financiële vergoeding, met verhogen bijdrage partners 

wordt besproken. Voor nu invulling budget neutraal. 

 

Conclusie/Acties: 

-SG via eigen organisatie in netwerk kijken, ook PG vragen voor kandidaat. 

-Bernard: weet mogelijk geschikte vrijwilliger in netwerk Reddingsbrigade, gaat dit na.  

-Mark: wil wel notulen maken van de vergadering, niet het organiseren van 

vergaderingen. 

-Nog toevoegen aan notitie: excl reistijd en reiskosten vergoeding 

-Evaluatie 3 x een vergadering zo uitvoeren en dan evalueren 

Volgorde besluiten voorzitter en secretaris: worden los van elkaar ingevuld. 

Besluit: notitie akkoord met verwerkte opmerkingen. 

• Nieuwe partners (oplegnotitie) toelichting Eline Huiting 
Bespreekpunten: 

-Wanneer convenantspartner of “vriend”? Keuze afhankelijk van bijdrage aan VDJS. 

Actie: beslisboom maken voor afweging “vriend” of convenantspartner. 

-Doelstelling van de organisatie: bijdrage aan veiligheid op het water. 

koppeling met landelijke doelstelling 

Bijdrage in FTE? Is te vrijblijvend, en kost het PM ook tijd 

 

-Vooralsnog gaat het om uitbreiding met niet-commerciële partijen. 

- Er ontbreekt categorisering bijvoorbeeld Havenbedrijven (groot/klein); conclusie: 

vastleggen, onder welke condities en welke rubricering plaats vindt 

- Procedure vastleggen: hoe gesprek en voordracht, beslisboom 

Besluit: notitie akkoord met verwerkte opmerkingen. 

Afspraak PL met SG lid benadert (potentiele) nieuwe partners: 

Agentschap Telecom: Jeroen van den Heuvel 

Haven/gemeente Zaanstad: Eline Huiting 

Kustwacht: Bernard Korte 

 

 

 

 

 

 

Actie SG 

 

 

Uitwerking 

aanvullingen:  

Paul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitwerking 

aanvullingen: 

Eline 

3 ‘Varen doe je Samen!’ Plan van Aanpak 2015 – 2020   

 Jaarformats zijn nog niet door de meeste partners ingevuld. 
Actie: dit zsm doen (2017 en planning 2018) 

• Overzicht uitgangspunten vdjs 2015 – 2020 (PvA in sheets vertaald) 
Besluit: nieuwe stramien aanhouden voor rapportage/terugkoppeling SG (agendapunt) 
(vooraf invullen: wat is er gebeurd/gedaan) 

• 2017 Terugkoppeling resultaten 
Nav resultaten Social Media: graag inzicht geven in wie de gebruikers van social media 
zijn (doelgroep/leeftijd, etc). 
Nav samenwerking Blauw Vaantje: Blauw vaantje staat bij VDJS op de beurs, hoeverre 
is VDJS aanwezig bij blauw vaantje.VDJS was bij uitreiking Blauwe Vlag 2018 volop 
aanwezig en materiaal VDJS gaat naar de 123 Blauwe Vlag Havens voor op het 
havenkantoor. 
 
 

actie partners 

25 juni terug 

 

 

actie PL 

 

actie PL 

 

 



• 2018 Jaarplanning 
Nav Evenementen en presentaties: Is VDJS aanwezig bij Volvo Ocean Race in Den 
Haag? Via Roeland/Watersportverbond afstemmen. 
 

 

actie PL/WSV 

4 Terugkoppeling vanuit de PG  

 • Terugkoppeling PG vergadering 

Besluit: SG leden koppelen vergadering terug met eigen PG lid en andersom. Ook de bij 

voorbereiding van de vergaderingen hebben SG en PG lid overleg. 

 

besluit 

5 Werkgroep: Communicatie  

 • Resultaten van de WG Communicatie (toelichting Rowena) 
Nav Powerpoint 
-Actie SG: overzicht deelnemers communicatiewerkgroep doorlopen (zie powerpoint) 
en zo nodig wijzingen doorgeven. 
-Actie: Leny cc sturen van berichten aan communicatiewerkgroep/communicatie 
werkgroep deelnemer BLN-Schuttevaer. 
-Tip Roeland: deelnemers communicatiewerkgroep laten ervaren waar het VDJS werk 

over gaat. RM geeft aan dat dat al gebeurt. 

Besluit: 

-Geen position paper opstellen, wel (pers)protocol met twee bijlagen over de 

onderwerpen ongevallen en vaarbewijs. Actie: PL met iemand van de 

communicatiewerkgroep. 

 

Actie SG 

 

 

 

Actie: PL met 

iemand van de 

communicatie-

werkgroep 

6 Ingebrachte agendapunt(en) en onderwerpen  

 • Rol van 'Varen doe je Samen!' toelichting Klaas Rozendaal 

Klaas geeft aan dat er een partij in Friesland is die in een (inhoudelijk) voorstel aan de 

provincie aangeeft dat het voorstel ondersteund wordt door 'Varen doe je Samen!'. Hij 

vraagt de mening aan de SG. Wat is scope/rol VDJS? 

Hoe positioneren we 'Varen doe je Samen!' in dit soort acties? Moeten we ons 

distantiëren?  

Reacties: 

Vanuit uitvoeringsorganisatie is niet aangegeven dat VDJS voorstel ondersteund. 

Niet gepast dat naam VDJS wordt gebruikt als mede ondersteuner standpunt. Past niet 

in scope VDJS. Bekendheid en reputatie van 'Varen doe je Samen!' belangrijk. Nu en in 

toekomst naam en logo niet voor dit soort zaken inzetten. 

Acties:  

-In communicatieprotocol opnemen dat VDJS voor communicatie/voorlichting is (zie 

actie communicatieprotocol) 

-Persoon in kwestie krijgt bericht dat informatie op website kan worden gebruikt, maar 

dat VDJS daarmee geen ‘mede-ondertekenaar’ is van standpunt.  

-Check inhoud huidige disclaimer, zo nodig aanpassen en ook op brochures en website 

zetten. Actie: Paul en Rowena.  

 

 

Discussie 

 

 

 

Vaststellen 

 

 

 

 

Acties PL 

 

7 Verslag SG Vergadering 9 november 2017 
 

 

 • Conceptverslag d.d. 9 november 2017 (zie bijlage) 
Notulen akkoord 
 
 
 

besluit 



8 Rondvraag en sluiting 

Concept opzet om alle besluiten in excellijst te voegen om zo bij te houden waar de 

acties staan: verder uitwerken Paul en Rowena 

Datum vergadering verplaatsen: via datumprikker 
 

 

Actie Pl 

Deze notulen bevatten bijlage powerpoint presentatie: 20180315 SG overleg powerpoint.pdf 

Overzicht vergaderingen en planning 2018 (ook via outlook uitgenodigd) 

 

SG Locatie PG Locatie 

  Di 13/2 Boot Holland Leeuwarden 

Do 15/3 UvW Amersfoort Di 15/5 Waternet Amsterdam 

Do 12/7 RWS Rotterdam Boompjes Di 09/10 Havenbedrijf Rotterdam 

Do 6/11 BLN-Schuttevaer Di 11/12  


