
Projectgroep vergadering  
'Varen doe je Samen!' 

 

 

 

 

Projectgroep ‘Varen doe je Samen!’   
Notulen van 26 februari 2019 
Locatie: Watersportbond Utrecht  
10.00 uur – 13.00 uur 
 

1. Opening en mededelingen 

o Aan- en afmeldingen 

Organisatie Aanwezig Organisatie Aanwezig   

Unie van Waterschappen John van Amstel 
Stichting Waterrecreatie 
Nederland 

Demi Bank 
(stagiaire)  

HISWA Vereniging Stijn Boode Varen doe je Samen!' 
Rowena van der 
Maat  

ANWB B.V. Marcel Bosch Organisatie Afwezig   

Platform Waterrecreatie John Licher 
KNRM Christian Westerink 

 

Reddingsbrigade Nederland Martin Hoogslag Koninklijke BLN- Schuttevaer Andries de Weerd  

Watersportverbond Onno Walda Havenbedrijf Rotterdam NV Hanneke te Niet  

Havenbedrijf Amsterdam NV Erwin Sandburg RWS Sandhia Gokoel  

Stichting Waterrecreatie 
Nederland Manon van Meer Sportvisserij Nederland Nienke Lely   

  
  

 

 

sheet actie actie 

1. (zie bijgevoegde presentatie 20190226 PG overleg powerpoint) 

Mededelingen 

o Sandhia; Notitie: Financiële bijdrage voor het (extra) drukken van 'Varen doe je Samen!'-

materiaal voor bedrijven komt zij op terug. Op het materiaal mag geen informatie van 

commerciële bedrijven worden gezet. 

o Bestuur Waterrecreatie Nederland: UvW: 2 leden gaan uit het bestuur: Rogier van der Sande 

(nieuwe functie) en Marian Jager (niet verkiesbaar gesteld). 

 

Te gast bij Watersportverbond 

Hedwich Kuipers heet ons welkom en introduceert Onno Walda als nieuw projectgroeplid. 

Hedwich zit inmiddels in de Stuurgroep.  

 

 

2. 2. Ingekomen stukken: 

o Advies Veilig zeilen op de binnenwateren (zie bijlage stukken) 

Stuk ter kennisname; 'Varen doe je Samen!' neemt geen standpunt in. 

- Onno vaart mee op het Princes Margrietkanaal op verschillende vaartuigen en dit 

wordt gefilmd vanuit verschillende hoeken. Doel; veiligheid verbeteren en 

aanbevelingen opnemen in de knooppuntenboekjes. 

- Stijn; HISWA gaat een instructiefilmpje maken voor de verhuurders. Ze kunnen deze 

dan aan de huurders laten zien. 

- Erwin: RWS heeft anonieme AIS gegevens in de Koerswijzer gezet, komt ook in 

RiverGuide Recreant.  

 
o Artikel ANWB (bijlage stukken): uitspraak nautisch ongeval Wemeldinge 2013 

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#zoekverfijn/zt[0][zt]=nautisch+ongeval+wemeldinge&zt[0][fi]=AlleVelden&zt[0][ft]=Alle+velden&idx=2&so=Relevance&ps[]=ps1
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Wat is hierin de rol van 'Varen doe je Samen!'? Er kan niet worden geconstateerd waar de 

“schuld” ligt. 'Varen doe je Samen!' kan dan ook geen standpunt innemen. Achteraf wel in 

“lessons learnt” uitlichten 

- Vrijwilligers: Christian Westerink en Thiemen Jan van Dijk gaan samen een filmpje over 
de dode hoek maken. 

- Roeivereniging Jason heeft twee jaar geleden een roei-ongeluk meegemaakt. En heeft 
nav het ongeluk een tool “River Board” ontwikkeld met informatie voor roeiers.  Het is 
daarom speciaal ontwikkeld voor deze roeivereniging, regionaal, wellicht verder 
doorontwikkelen voor anderen.  

 

3. 

Sheet: 

6-15 

3. Plan van Aanpak 2015 – 2020  

• 2018: resultaten Website  

> 500.000 pageviews (71% ♂, 29%♀), gemiddelde leeftijd tussen de 45-53, gemixte 
doelgroep, we willen meer jongeren aantrekken  

• 2019 De partners moeten de format invullen voor 2019:   
o Speerpunten Partners; we missen nog een aantal speerpunten alle partners dienen dit in 

te vullen 
o Speerpunten 'Varen doe je Samen!' zijn: basis 'Varen doe je Samen!' acties PvA, acties 

partners en acties WG; gezamenlijk optrekken 
o Planning 2019 zie bijlagen. Alles wordt nog in de agenda gezet 

 
Opm: Ontwikkeling app ‘Varen doe je Samen!’. Levert het wel genoeg op? Dit is een afweging. Dit 
seizoen zal het nog niet er zijn. Als er Input van is, meedenken is welkom. Deze zomer wordt het 
opgepakt. 
 

 

 

 

 

 

Allen 

format 

inbreng 

partners 

2019 

invullen 

ism SG 

lid  

4. 

Sheet 

17-19 

Knooppunten update teksten en kaarten 
o Voorstel Erwin en Andries: in knooppunten ook de beroepsvaart aangeven (bijlage) dit 

past niet in alle knooppunten. Zal vanaf 2020 inzetbaar zijn.  
       Vervolgacties:  

- Welke knooppunten wel/niet toegevoegde waarde (ieder checkt “eigen” gebied) 
- Rowena komt met grafisch voorstel 

o Proces digitalisering van de knooppunten in GIS loopt door 
o Check Update elk jaar 
o Teksten eenduidig interpretatie; allen dragen hieraan bij iedereen (PG en SG) is hiervoor 

reeds benaderd. Invullen via website: formulier aanpassing knooppunt  
 

Allen 

5. 

Sheet 

20 

Terugkoppeling Werkgroepen 
WG Ongevallen: Vaarmelderapp meer promoten door iedereen, ook near-missers kunnen hier 
gemeld worden. Deze geven input voor communicatie/informatievoorziening vdjs. 

 
WG (Ver)huurders: Stijn: HISWA: Actie voorjaar. Boordboeken worden verstuurd aan de 
huurders. De actie loopt erg goed. Ook niet HISWA leden worden bediend.   

 
WG Jeugd/Jongeren: Promotie werving, vooral voor de jeugd. Binnenkort meer informatie. 

Wellicht volgende vergadering 

 

 

Allen 

 

 

 

 

WSV/ 

Scouting 

5. 

Sheet 

21-22 

Werkwijze informatie-uitwisseling 'Varen doe je Samen!' 
o Trello gebruiken; Hoe gaan we hiermee om. Wat is de ervaring. Marcel komt er tot op 

heden niet in. Onno heeft nog geen toegang tot Trello. Vraag aan iedereen om er nog 
eens naar te kijken en dit op te pakken. Actie: Marcel proberen te helpen om erin te 
komen. Onno toegang tot Trello geven. 

 

vdjs 

6. 

Sheet 

23-25  

Vervolg 'Varen doe je Samen!' na 2019 
o Hoofdlijnen 'Varen doe je Samen!' 2020 – 2025  

Afgelopen stuurgroep vergadering is dit vastgesteld.  Met dit document zijn we bij de 
partners bezig.  

o Concept Plan van aanpak  

allen 

https://www.varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/ongevalsrapport-jason
https://www.varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/de-varen-doe-je-samen-knooppunten
https://www.varendoejesamen.nl/aanpassing-knooppunt
https://www.varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/vaar-melder-app
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Watersportverbond nieuwe doelgroep Brandingsporten: Ook Zwemmers, als het 
gerelateerd is aan scheepsvaart. 
PowerPoint is al toegestuurd.  
 

7. Verslag van de vergadering van 13 december  

 

 

8. 

Sheet 

26-27 

Rondvraag/Sluiting 

Stijn: Tijdens de Hiswa binnen staan wij ook op het veiligheidsplein. Veiligheid onderwerp 
gekozen. Quiz wordt gegeven. Mensen proberen te bereiken om hun eigen spullen brandveilig te 
maken.  
 

John L.: binnen de scouting zijn er veel groepen die oude schepen hebben omgebouwd. 1 keer 

per jaar (april 2019). Of het mogelijk is om op die dag een presentatie te laten houden. 

SG Locatie PG Locatie 

14/02 Havenbedrijf Amsterdam 26/02 Watersportverbond 

14/05 Watersportverbond, Utrecht 07/05 Maritime Shipping Gorinchem 

14/11 HISWA Vereniging, Amsterdam 05/09 BLN-Schuttevaer? 

  03/12 Waternet 
 

 

 


