
Projectgroep vergadering  
'Varen doe je Samen!' 

 

 

Notulen van 10 januari 2017 
 

Locatie: ANWB Hoofdkantoor: 
Wassenaarseweg 220, 2596 EC, Den Haag 

 

10.00 uur – 12.00 uur (inloop 9.30 uur, Zaal A115, verzamelen bij de ingang) 

 

1. Opening en mededelingen 

Aanwezigen  

Organisatie PG 

ANWB B.V. Marcel Bosch/ Ko Droogers 

Havenbedrijf Amsterdam NV Cees de Baare 

Havenbedrijf Rotterdam NV Hanneke te Niet 

HISWA Vereniging Jeroen van den Heuvel 
KNRM Bas den Braven afgemeld 

Koninklijke BLN- Schuttevaer Andries de Weerd 

Platform Waterrecreatie Oluf van Oosterom 

Provincie Zuid-Holland (GONZ) Monique Kölliker (videoboodschap) 

Reddingsbrigade Nederland Bruno Molenaar  i.p.v. Petra van der Meer 

RWS Dina Lo-Kioeng-Shioe i.p.v. Sandhia Gokoel 

Sportvisserij Nederland Robert Weijman 

Unie van Waterschappen John van Amstel 

Watersportverbond Hylke Steensma 

WRN Manon van Meer 
Varen doe je Samen!' 
 

Rowena van der Maat 
Eef Dijkstra 

 

ANWB nieuwe reorganisatie dus kan niet precies aangeven waar het heen gaat. Veel inzet 

op vrijwilligers en coördinatie. Wel belangrijk partnerinzet 'Varen doe je Samen!'. 

 

2. Activiteiten per partner en werkgroepen; afronding 2016, en activiteiten 2017: 
Alle partners beschrijven hun acties van 2016 en doorkijk naar 2017 om tot versterking te 
komen van de samenhang/platform onder 'Varen doe je Samen!'  
 
- Sportvisserij Nederland.  

In 2016 is er relatief weinig gepubliceerd. In 2017 worden twee visgidsen gepubliceerd 
(bereik ca. 100.000 leden) met de focus op de havengebieden. In de zomer wordt 
aandacht besteed aan bellyboats in samenwerking met vdjs. Met de KNRM worden 
nieuwsberichten uit gedaan bij bijvoorbeeld mist. Ook wordt verwezen naar het artikel 
‘Varen bij slecht zicht’ op de website van vdjs. Op zout water wordt aandacht besteed 
aan accu’s. 

http://www.anwb.nl/contact-en-service/contact/route-anwb-hoofdkantoor
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- HISWA Vereniging 

In 2016 is ingezet op technische preventie. Wat betreft communicatie is meegelift op de 
nieuwe wet pleziervaartuigen die 17 jan 2017 van kracht is. I.s.m. de KNRM zijn 
controlelijsten zijn gemaakt, een soortgelijke enquête voor de verhuurders is voor het 
einde van 2016 verzonden. De werkgroep gaat ermee aan de gang. Welkom op het 
water; campagne loopt in 2017 door met ANWB. 

 
- Kon. BLN-Schuttevaer 

Praktijkdagen organiseren blijkt in de praktijk lastig te organiseren. Een simulator is 
hierbij een heel doeltreffend middel (kosten 70,-- per dagdeel). Kosten kunnen aan 
deelnemers worden doorberekend. Video wordt hiervan gemaakt. Verzoek vdjs om 
gebruik laptop simulator op de beurs. 
Opleiden jonge schippers. Bekend maken met 'Varen doe je Samen!' door stimuleren 
beter gedrag; blauw bord, marifoon beantwoorden, schroef uit in de sluis. 

 
- Waternet/Unie van Waterschappen 

Themagroep met 58 collega’s op de hoogte gesteld van vdjs, sharepoint ingericht en 
volle aandacht in magazine, op social media en op de website. Aandacht voor de E+F 
categorieën uit de BRTN ivm handhaving en toegankelijkheid van het netwerk. Roeiers 
moeten meer aandacht krijgen. Contact via Platform Waterrecreatie waar contact is met 
het hoofdbestuur van de Roeibond (convenant met de provincie N-H). WSV, Platform en 
Waternet pakken het gezamenlijk op. 

 
- ANWB 

De consuls hebben de inventarisatie voor de almanak gedaan. De almanak is gemaakt en 
de consuls hebben 500-600 havens bezocht. 161 bedrijven hebben de enquête ingevuld. 
De tweede helft wordt dit haar gedaan. Digitalisatie van de ANWB kaarten gaat door. 
Verzoek om beter zichtbaar maken van vdjs informatie. De digitale informatie wordt 
niet dagelijks geupdate. Een gesprek wordt gepland met de kaartenmakers. 

 
- Platform Waterrecreatie 

Werkgroep snelvaren heeft een nieuwe trekker en zal het komende jaar een inhaalslag 
maken. Meerdere organisaties zullen in de toekomst minder professionals in kunnen 
zettenen meer uit vrijwilligers en kennisnetwerken moeten halen. Eerste 
kennisbijeenkomst geweest (40 personen) ism WRN. De doelgroep Roeiers valt onder 
het Platform en Oluf zal daarmee aan de slag, ism Waternet. Er ligt een Roeiconvenant 
met Zuid Holland. 

 
- WSV 

Er is een promotiefilmpje gemaakt voor het aanbieden van presentaties van vdjs. Op 
social media is het wsv erg actief in het promoten van vdjs. De verenigingen zijn 
verdeeld in 16 regio’s en tijdens de bijeenkomsten wordt altijd aandacht besteed aan 
vdjs . De vragenlijst van de consuls zal worden verspreid via het wsv naar de leden om 
bovengenoemde reden. WRN stuurt de informatie naar WSV. 
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- Reddingsbrigade 
In 2016 oppervlakte redding opleiding met de brandweer gedaan. Nieuwe interim 
directeur aangesteld. Eerste verkenningsgesprekken met de kitesurfverenigingen. Voor 
de werkgroep jeugd zijn tekeningen gemaakt van ‘Boet de meerkoet’, ook zijn er 
quizvragen gemaakt. Voor 2017 komt er een nog betere samenwerking met de KNRM 
op gebeid van veiligheid, communicatie en inkoop materialen. In 2017 wordt het 100 
jarige bestaan gevierd met veel nieuwe activiteiten. Koppeling met 10 jarig bestaan van 
'Varen doe je Samen!'. 

 
- RWS 

Waarschijnlijk komen er ook dit jaar stewards op de sluizen. Vorig jaar inzet op 11 
sluizen ivm werkzaamheden, dit jaar zijn dit er 9 stuks. Folders van vdjs worden 
uitgedeeld en als andere partners ook informatie willen verspreiden op deze wijze dan is 
dit mogelijk. Stewards staan met Hemelvaart, Pinksteren en in de zomerperiode. 

 
- HBA 

In de periode rond Sail is er erg veel aandacht geweest voor de watersport. In 2017 ligt 
de focus dan ook wat meer op de binnenvaart. Voor koningsdag is het de bedoeling een 
nieuwe folder uit te geven. Praktijkdagen regelen blijkt in de praktijk lastig. Afgesproken 
wordt dat er tenminste 1 praktijkdag wordt georganiseerd ism waternet.  

 
- HBR 

Er is veel voorlichting gegeven bij jachthavens in omgeving Rotterdam. Er is een 
bijeenkomst geweest met een hogeschool over veiligheid, open dag VCR (19 mei), en 
het meedraaien van de beurzen. De activiteiten worden doorgezet in 2017. 

 
- EEF social media 

'Varen doe je Samen!' is actief op Twitter, Facebook, Instagram en Linkedin. De content 
van de partners van 'Varen doe je Samen!' wordt gekoppeld aan die van 'Varen doe je 
Samen!'. De werkgroep communicatie is tweemaal bijeen geweest en heeft via e-mail 
contact. 

 
- WRN/ANWB resultaten enquête consuls 

Presentatie is toegevoegd als bijlage 
Er zijn ca. 500-600 jachthavens bezocht, waarvan 161 bedrijven de enquête hebben 
ingevuld. De helft van de respondenten kent 'Varen doe je Samen!' en dit bevestigd het 
beeld dat met de bekendheid van het project nog meters te maken zijn. Ook de 
geënquêteerden die 'Varen doe je Samen!' niet kennen, vinden het nuttig en zijn bereid 
zich erin te verdiepen. De enquête wordt dit jaar verspreid onder de overige bedrijven. 
Ook het WSV gaat de enquête onder de watersportverenigingen verspreiden. 

 
Acties vanuit de partners voor 2017 mailen naar Rowena: 

o Ingevulde formats van de partners  
(Aub invullen, we hebben nog niet alles binnen) 

o Activiteiten per partner op gebied van veiligheid op het water 
o Activiteiten/planning Werkgroepen (inhoud en planning) 
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4. Verslag van de vergadering van 11 oktober en betreffende acties, notulen 

goedgekeurd, acties nagelopen. Informatie in bijgevoegde powerpoint. 

PG/SG vergadering vervolg; er is een “taskforce” samengesteld uit de SG. Deze 

taskforce zal de uitkomsten bespreken en dit wordt teruggekoppeld in de volgende SG 

vergadering. 

 

5. Rondvraag/Sluiting 

 

Eerstvolgende vergadering is op 18 april bij de provincie Noord-Holland 

 

 


