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Memo vergadering Stuurgroep ‘Varen doe je samen!’ 

Bij agenda van 10 november 2016 

 

Agendapunt 2: Stand van Zaken project 'Varen doe je Samen!'  
 
Terugblik voorjaar/zomer 2016:  

 Korte terugblik per partner acties voorjaar/zomer 2016  
(opnemen in format, door partners in te vullen) 

 Vdjs- Speerpunten 2016 
 
Nieuwe producten 'Varen doe je Samen!' 2016: 

 Nieuwe website 

 App 'Varen doe je Samen!' Safeguider 

 Vrijwilligershandboek en presentaties 

 Brochures: Snelvaren, Veerpont, Brug&Sluis, Samen veilig varen 

 Campagne Vaarregels (obv Sail 2015 filmpjes) 

 Boet de Meerkoet 
 
Najaar/winter 2016/2017 

 2017: 10 jaar 'Varen doe je Samen!'  

 Ism Agentschap Telecom: update Communicatie brochure + film marifoongebruik 

 Film RWS Noord Nederland: traject Lemmer – Delfzijl 

 Samenwerking nieuwe partners 

 Brochures: totaal overzicht, slecht zicht, brand veilig 

 Praktijkdagen Waddenzee en Grachten Amsterdam/open dagen/planning/agenda 
 
Jaarplan 2017 (nog nader te definiëren, voor nu een aantal beslispunten) 

 Basis 'Varen doe je Samen!' 

 Acties vanuit de partners 

 Acties vanuit de WG 
 
Besluiten ten behoeve van jaarplan 2017 
1. Conclusies uit de Workshop SG en PG (27 oktober) 

1. Jaarplan met focus 

2. Aanspreekbare  

a. Opdrachtgever 

b. Opdrachtnemer 

i. Taken vaststellen 

ii. Rollen, verantwoordelijkheden 

3. Is de huidige structuur en/of werkwijze nog de goede/verbeter/efficiëntie-slag ? 
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4. Herijking van de eigen inzet?  

5. Wie pakt een en ander op? Van elke “bloedgroep” 1 persoon 

Beroepsvaart: Leny (ism Paul), Recreatievaart: Hylke/Roeland, Vaarwegbeheer: Cees/Eline, 

Hulpverleners: Olaf en Rowena 

Besluit vaststellen over het te volgen proces: er ligt een voorstel eerstvolgende SG vergadering 

 

2. 2017: 10 jaar 'Varen doe je Samen!' 

Zowel vanuit PG en SG zijn verschillende suggesties gedaan, in PG alle opties voorgelegd en 

voorstel vanuit de PG: 

Besluit: Maak speciale uitgave van vdjs-basis-brochure voor de “ad-hoc-vaarder” om in 

boordboek op te nemen 

 

3. Boot Holland deelname 2017  

Onder vlag van 'Varen doe je Samen!'  ism Provincie Friesland, Provincie Groningen, RWS Noord 

Nederland (extra financiële bijdrage). 2016 was succes: partners, maar ook scheepvaartmeesters 

(standbemanning) waren positief over de deelname in Leeuwarden. 

Besluit: Deelname Boot Holland 2017, er is in principe budget voor 2 beurzen, vergt 

verschuiving in budget en uren 

 

4. Knooppuntenupdate: contacten expertise partners noodzakelijk. Elk jaar een update, dit kost erg 

veel urencapaciteit van projectleider, actieve inzet van partners is gewenst. 

Procedure: partners benaderen contactpersonen en jagen reactie na 

Projectleider coördineert reacties en bewaakt het proces 

Besluit: gezamenlijke inzet van partners voor product knooppuntenboekjes 

 
 
Beursagenda: 

 Boot Holland, 10 t/m 15 februari 2017; 

 HISWA Amsterdam Boat Show, 8 t/m 12 maart 2017; 

 Maritime Industry 2017, 9 t/m 11 mei 2017; 

 HISWA te water, 29 augustus t/m 3 september 2017.  
 
Innovaties/ontwikkelingen/kennisuitwisseling 

 Ontwikkelingen bij partners op gebied van innovatie/ontwikkelingen, o.a. 

Koerswijzer, River Guide, KNRM app, Blauwe Golf verbindend, vaststellen BRTN. 

 Inbreng vanuit partners passend in 'Varen doe je Samen!', via website ontsluiten 
 

http://www.boot-holland.nl/
http://www.hiswarai.nl/beursinfo/
http://booking.evenementenhal.nl/nl/maritime-industry-2017/gorinchem/exposant
http://www.hiswatewater.nl/

