CONCEPT Notulen Stuurgroep vergadering
'Varen doe je Samen!'

Stuurgroep ‘Varen doe je Samen!’
14 mei 2019
Tijdstip: 10 – 12.00 uur
Locatie: Watersportverbond, Utrecht
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Opening en Mededelingen
HISWA Vereniging
BLN-Schuttevaer
WRN
Havenbedrijf Rotterdam
Havenbedrijf Amsterdam
Unie van Waterschappen
Reddingsbrigade
Rijkswaterstaat
Provincie Zuid Holland (GONZ)
WRN/'Varen doe je Samen!'
ANWB
KNRM
Netwerk Waterrecreatie
Watersportverbond
Agentschap Telecom
Sportvisserij Nederland

Jeroen van den Heuvel
Leny van Toorenburg
Marleen Maarleveld
Jan Willem Verkiel
Eline Huiting
Mark van Kruining
Koen Breedveld
Paul van der Maat
Rob Weeda
Rowena van der Maat
Jaap Renkema
Olaf Tompot
Jan Röben
Hedwich Kuipers
Manon Smit
Fred Bloot
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Te gast bij het Watersportverbond in Utrecht
Manon van Agentschap Telecom geeft een presentatie over wat het
agentschap doet en waarom aangesloten bij 'Varen doe je Samen!'
• Paul heeft ter onderbouwing van het besluit van RWS over (private)
financiering van distributie materialen een document gestuurd (bijlage
stukken).
Organisatie ‘Varen doe je Samen!’
•
•

Informatief

Als nieuwe convenantpartners zijn nu in beeld: Haven Zaanstad,
Hydrografische Dienst, Kustwacht, VAMEX en Veiligheidsregio SAMIJ.
Paul heeft geïnformeerd of er vanuit de beroepsvaart partijen willen
aanhaken. Het vermoeden is dat Bureau Voorlichting Binnenvaart weinig
financiële ruimte heeft om deel te nemen. Ook deelname van ASV en BBZ lijkt
Informatief
minder logisch. Voor verkennende gesprekken met potentiële
convenantpartners en ‘vrienden van’ kunnen de factsheets gebruikt worden
die opgesteld zijn over wat convenantpartner en ‘vriend van’ inhouden. Ook is
er een mooie projectfolder (digitaal) beschikbaar.
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Varen doe je Samen! 2020 – 2025
Acties/stand van zaken procesplan komen tot VDJS “2020- 2025”
• Hoofdlijnendocument 2020 – 2025
o Het hoofdlijnendocument is vastgesteld
o Iedere partner wordt gevraagd vóór 1 juli per mail te bevestigen bij
Rowena dat de partner meedoet met het nieuwe convenant en in
welke vorm.
• Plan van aanpak
o De partijen die in het oranje staan beschreven in 2.1 en 2.2 (op
convenant- of vriendniveau) staan op de nominatie om aan te sluiten.
In het officiële document staan straks alleen de partijen genoemd die
daadwerkelijk meedoen.
▪ De Vereniging van Havenmeesters mag van het lijstje af als
potentiële partner, stond er meer voor potentiele contacten.
▪ De Vereniging van Waddenhavens is gevraagd om mee te
doen, daar is nog geen reactie van binnen.
▪ Olaf zal contact zoeken met de Redersvereniging.
▪ Rob zal de provincie Zeeland opnieuw benaderen.
o Het Watersportverbond is de ‘brandingsporten’ als nieuwe doelgroep
aan het uitwerken. Gemeenten willen graag voorlichting geven maar
weten niet hoe ze dat moeten aanpakken. Beter overleg en
samenwerking leiden eerder tot succes dan voorschrijven van nieuwe
regels. Het voorstel is om klein te beginnen met ‘de 10 tips voor
brandingsporters’. Maar passen de doelgroepen bij VDJS? Deze
doelgroep heeft immers geen ‘schip’. Besloten wordt van wel; in de
tekst van het plan van aanpak staat in feite al dat deze watersporters
onder de doelgroep vallen. Als we echt iets willen gaan maken of
willen gaan doen voor deze specifieke doelgroep, dan moet dat in de
vorm van een special, die dan apart gefinancierd wordt.
• Kostenraming ‘Varen doe je Samen!’ 2020-2025 (pp)
Het uitgangspunt is dat de huidige betalende partners ook in de nieuwe
periode betalende partners blijven. Wel zijn de kosten de afgelopen jaren
gestegen. VDJS is positief gegroeid in bereik. Dat leidt ook tot een toename
in werkzaamheden: meer vragen bij de helpdesk, meer presentaties geven
etc. Gevraagd wordt daarom een indexering toe te passen voor de nieuwe
bijdragen van de partners. In het GONZ is besproken dat een indexering
van de bijdragen van de provincies logisch is. De stuurgroep vraagt Rowena
in een mail aan te geven wat het betekent voor de bijdragen van de
overige partijen als daarvoor dezelfde indexering wordt toegepast als voor
de provincies is berekend. Na 1 juli inventariseert Rowena welke
toezeggingen er liggen en of het voldoende is.
• Aandacht wordt gevraagd voor de actie om namen aan te leveren van
mogelijke kandidaten voor het voorzitterschap van de stuurgroep. Kan
iedereen potentiële kandidaten op de mail zetten naar Rowena?
(bijvoorbeeld provinciale ex-bestuurders?)
• Rowena gaat aan de slag met het opstellen van de nieuwe convenanttekst.
De tekst zal lijken op de huidige tekst. Nieuw is dat duidelijk zal worden
aangegeven wat het verschil is tussen convenantpartners en ‘vrienden van’
en dat we een samenwerkingsverband zijn (en geen project). Naar
verwachting kan de stuurgroep in november de tekst vaststellen. De jurist
van Sportvisserij Nederland gaat meekijken bij de formulering. Het concept
wordt vooraf rondgestuurd naar de stuurgroep.

Besluit
Actie allen

Actie Jan Willem
en Eline
Actie Jan
Actie Olaf
Actie Rob

Besluit

Actie Rowena

Actie allen

Actie

3

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

•
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De stuurgroep neemt kennis van de factsheet van de resultaten 'Varen doe
je Samen!' 2016 – 2019. De factsheet ‘Herkomst 'Varen doe je Samen!'
gebruikers’ is nu ook definitief en kan verspreid worden.
De jaarbegroting en realisatie van VDJS 2018 wordt uitgedeeld en ook nog
nagestuurd per mail. Mochten er nog vragen over zijn, dan kunnen deze
aan Rowena gesteld worden.
Nog niet alle factsheets over de resultaten per partner van 2018 zijn
binnen. Wie dat nog niet heeft gedaan; zsm aanleveren bij Rowena.
Nog niet alle speerpunten van de partners van 2019 zijn binnen. Ook
hiervoor geldt: zsm de excellijst met doelen voor dit jaar aanleveren bij
Rowena.
De kaartenlaag onder de knooppunten kunnen niet meer ‘om niet’
gebruikt worden, omdat de ANWB gestopt is met het maken van deze
kaarten. Daarom ligt de update van de knooppunten achter op schema. De
nieuwe onderlegger van de kaarten zal waarschijnlijk geld gaan kosten. Dit
wordt meegenomen in de begroting 2020 - 2025
Havenbedrijf Amsterdam is gestart met de voorbereidingen van
veiligheidsvoorlichting voor Sail Amsterdam . VDJS is betrokken

Actie allen
Actie allen

Voorstellen vanuit de PG
De partners die niet financieel bijdragen leveren de trekkers van de diverse
werkgroepen. De werking van werkgroepen en de link tussen de werkgroepen, de
projectgroep en de stuurgroep werkt niet altijd optimaal. In het nieuwe PVA wordt
opgenomen hoe de cyclus van vergaderingen eruit moet gaan zien zodat werkgroepen
voor projectgroep en stuurgroep bijeen komen. De stuurgroep vraagt de projectgroep
samen met de werkgroepen een mini-project te formuleren met doelen en acties en
een einddatum voor elke werkgroep. Hierdoor wordt het geheel wat concreter. De
doelen moeten bijdragen aan één van de bollen (doelen) van VDJS. Daarnaast zou het
ook flexibeler georganiseerd kunnen worden: dat een werkgroep met een acute /
urgente (tijdelijke) vraag vanuit de stuur- of projectgroep op pad kan worden gestuurd.
De werkgroepen zullen vooral goed functioneren als het thema van de werkgroep
aansluit bij de speerpunten van de organisaties die de werkgroep qua bemensing
vullen.
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Actie Rowena

Besluit

Verslag SG Vergadering 14 februari 2019
•

•

Pagina 2: Partners worden gekoppeld aan thema’s: deze partijen zouden deze
onderwerpen in de gaten moeten houden. Er zijn nog een paar thema’s die
niet gekoppeld zijn aan partners. In die gevallen heeft Marleen nog wat meer
informatie nodig. Hierover stuurt Marleen nog specifieke mailtjes naar de
partners.
Het verslag wordt vastgesteld.

Actie
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Rondvraag en sluiting
•
•

Rowena vraagt of de actie- en besluitenlijst werkt. De voorzitter vraagt
iedereen als een actie is uitgevoerd, resultaat aan te geven bij Rowena, dan
kan de actie van de lijst af.
Lenie: De beroepsvaart wil graag dat de recreatievaart verplicht wordt om een
vaarbewijs en marifoonexamen te halen. Lenie heeft behoefte aan
argumenten voor het wel of niet verplichtstellen hiervan. Jeroen stuurt
argumenten HISWA naar Lenie. Aangegeven wordt dat het niet erg zinvol is in
de praktijk om een vaarbewijs verplicht te stellen, omdat het alleen een
theoretische exercitie is. Vaardigheidstrainingen werken beter. Olaf verkent
het domein van vaardigheidstrainingen, bewustwording, voorlichting etc.
Contact met CWO en VAMEX is dan wel relevant. Het is goed dat VDJS hier ook
over nadenkt: een helder verhaal, helpt. De volgende stuurgroep zal dit
onderwerp geagendeerd staan.

Bijbehorende powerpoint: 20190514 SG overleg powerpoint.pptx

Overzicht vergaderingen en planning 2019 (via outlook uitgenodigd)
SG

Locatie

PG

Locatie

14/02

Havenbedrijf Amsterdam

26/02

Watersportverbond

14/05

Watersportverbond,
Utrecht

07/05

Maritime Industry Gorinchem

14/11

HISWA Vereniging,
Amsterdam

05/09

Hiswa te Water

03/12

Waternet

Actie iedereen

Actie Jeroen

Actie

Besluit

