
Agenda Stuurgroep vergadering  
'Varen doe je Samen!' 

 

 

Stuurgroep ‘Varen doe je Samen!’   

18 mei 2017 

Tijdstip: 10 – 12.00 uur 

Locatie: Topzeilcentrum Watersportverbond, Hellingweg 11A, 2583 DZ Scheveningen  

1 Opening en Mededelingen Besluit 

 • Afmeldingen en mededelingen 
  aanwezig afwezig 

ANWB Ko Droogers √  

HISWA Vereniging Jeroen van den Heuvel √  

KNRM Olaf Tompot √  

BLN-Schuttevaer Leny van Toorenburg √  

Watersportverbond Roeland Geertzen √  

WRN Marleen Maarleveld √  

Havenbedrijf Rotterdam Frank Put √  

Havenbedrijf Amsterdam Aart Hiemstra √  

Unie van Waterschappen Mark van Kruiningen √  

Platform voor Waterrecreatie Oluf van Oosterom √  

Reddingsbrigade Bernard Korte √  

Rijkswaterstaat  Paul van der Maat √  

WRN Manon van Meer √  

WRN Rowena van der Maat √  

Provincie Friesland (GONZ) Klaas Rozendal  √ 

 

• De stuurgroep is te gast bij de Watersportverbond Topzeilcentrum 
Scheveningen. Een introductie wordt gegeven door Edwin Lodder van 
het Topzeilcentrum. 
 

 

2 Organisatie Varen doe je Samen 
 

 

 • Voorstel Taskforce n.a.v. bijeenkomst okt 2016 (zie oplegnotitie) 
toelichting Paul van der Maat 

Bij de oplegnotitie zijn nog specifieke aanvullingen en actiepunten 

opgenomen. 

Vervolgstappen worden teruggekoppeld. 

Voorstel is 
goedgekeurd 

  



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

 • 2016 Rapportage 2016 (zie bijlage). 
Tekstuele aanpassingen kunnen nog worden doorgeven via mail voor 26 
mei 2017. 
 

• 2017 Planning Q2 en Q3;  
Sheets van projectleider als bijlage toegevoegd ter informatie voor de 
inhoud.  
 
 

• Voorstel 10 jaar 'Varen doe je Samen!' (oplegnotitie) 
toelichting Rowena van der Maat 

 

 Aanvulling: 

Aanpassing logo, met tijdelijk een 10 jaar simpele toevoeging. In de 

PG ter beoordeling/check voorleggen.  

Bijeenkomst 10 jarig bestaan; Voor de zomer wordt een datum 

vastgesteld in oktober voor de bijeenkomst. 

Suggestie van Ko om nieuwe folder mee te sturen met 

Waterkampioen 

Rapportage 
2016 is 
goedgekeurd 
 
Acties conform 
Plan van 
Aanpak 
 
Plan en budget 
10 jaar vdjs is 
vastgesteld 

4 Werkgroep: praktijkdagen door Koninklijke BLN Schuttevaer  

 • Resultaten van de WG en inzet Koninklijke BLN Schuttevaer  
toelichting Leny van Toorenburg 

Werkgroep leden Andries de Weerd en Bas Struyk – zijn  hiervoor 

verantwoordelijk. Details komen in de planning van de werkgroep terug. 

Praktijkdag op binnenvaartschip was een groot succes. Door de beperkte 

capaciteit en complexe organisatie van een praktijkdag, is gekozen voor 

een andere vorm. De inzet van een simulator is hierbij een optie. De 

mogelijkheid van het maken van een film aan boord of in een simulator 

wordt onderzocht. Met Jong BLN wordt de ook de mogelijkheid voor het 

maken van een simulatiespel onderzocht. Andries maakt een module 

voor de opleiding van binnenvaartschippers met aandacht voor 'Varen 

doe je Samen!' Er zijn ansichtkaarten voor binnenvaart en recreatievaart 

gemaakt (ter plekke uitgedeeld). Voor het eerst met eigen VDJS stand op 

de Maritime Industry beurs. Het was een groot succes. Platform Zero 

Incidents heeft een safety VDJS alert uitgedaan voor binnenvaart bij 

aanvang watersportseizoen. 

BLN Schuttevaer gaat 2.500 euro en volgend jaar 4.000 euro bijdragen. 

informatief 

  



5 Terugkoppeling Vaarweginformatie ontwikkelingen  

 • Riverguide/Blauwe golf verbindend/Koerswijzer 
toelichting Paul van der Maat zie oplegnotitie. 

Ambitiedocument Riverguide wordt toegezonden en op de website 

geplaatst. Vragen hierover kunnen direct worden gesteld aan Paul.  

informatief 

6 Verslag SG Vergadering 9 februari 2017 
 

 

 • Conceptverslag d.d. 9 februari 2017 (zie bijlage) 
Het aangepaste verslag is toegevoegd en goedgekeurd.  
 

De notulen zijn 
goedgekeurd 

7 Rondvraag en sluiting 

 

 

 - 30 mei TV Utrecht, is Ko geïnterviewd over waterrecreatie en ook  

Veiligheid ARK benoemd. Per 1 juli stopt Ko, Jaap Renkema neemt 

rol in SG over. Bij de borrel in oktober nemen we afscheid van Ko. 

- Marijn Tingera, SUPt de Rijn af; hoe doen wij dit met de 

veiligheid? Mooi moment om VDJS te promoten, Roeland stuurt 

gegevens door voor website. 

- WG Ongevallen; Marleen heeft 29 mei met Leny en Timco van 

Brummelen, overleg over 1e resultaten n.a.v. 2016. Uitkomst 

wordt teruggekoppeld aan de WG ongevallen. 

- RWS Directeur Scheepvaartverkeer – en watermanagement Pieter 

Janssen gaat weg. Dit kan besluiten vertragen. 

- Er is een nieuwe DG RWS met geheel nieuwe ambitie en 

prioriteitenlijsten. Wellicht worden er andere keuzes in de 

toekomst gedaan 

- Bestuurlijke bijeenkomst over Waterrecreatie met bestuurders 

van Waterschappen in september 2017, onderwerp: nautisch 

beheer. 

- Volgende keer wordt de WG Ongevallen gepresenteerd door 

Marleen 

- Rowena geeft aan dat er extra communicatie komt over 

knooppunt HD-DK in kader van maatregelenpakket Moerdijk: 

Koerswijzer en Recreatiebetonning. Er is aanvullend budget 

hiervoor van RWS 
 

 

extra Toegevoegde input voor opzet Taskforce: Uitgangspunten nieuwe partners:  

 Aanleiding: bij aanvang van het nieuwe convenant is aangegeven dat er 
uitbreiding van (passende) partners gewenst is, zodat er een groter bereik 
ontstaat en er met meer budget meer inzet mogelijk is. Deze wens heeft 
geresulteerd in de daadwerkelijke aanmelding van nieuwe partners  

Via Vereniging Havenmeesters Nederland is interesse getoond door meerdere  

havens voor samenwerking. Amersfoort en Moerdijk zijn reeds tot 

samenwerkingspartner benoemd. 

Agentschap Telecom en Kustwacht willen ook partner worden.   

 



Dit betekent dat er afspraken gemaakt dienen te worden over rol en status van 

deze nieuwe partners/samenwerkende organisaties (zie ppt vergadering 9 feb 

2017, dia 15 t/m 18 en notulen 9 feb 2017)  

De taskforce maakt een voorstel en heeft behoefte aan input vanuit de SG. 

Opmerkingen:  

• Van belang dat doelstelling nieuwe organisaties passen bij doelstelling 

VDJS 

• Helder maken verschil Convenantspartner en Samenwerkingspartner.  

• Als het past binnen de doelstelling VDJS, kijken naar profiel van degene 

die de organisatie vertegenwoordigd. 

• Andere optie dan convenantspartner, bijvoorbeeld ‘vrienden van..” in 

convenant vastleggen. Bijvoorbeeld splitsen in een volledig lid en 

ondersteunend lid waarvoor dan extra bijeenkomst georganiseerd 

wordt. 

Taskforce maakt een voorstel voor toetreden nieuwe partners. 

 

Overzicht vergaderingen 

 

 

 

 

 

 

Alle documenten van de SG en PG vergaderingen staan op de website in het besloten deel: 

www.varendoejesamen.nl/partners (ww en gebruiker: WELKOMpartner) 

  

SG Locatie PG Locatie 

Do 09/02 KNRM Di 10/01 ANWB 

Do 18/05 WSV Scheveningen Di 18/04 Prov. Noord Holland 

 
 Di 26/09 Waterrecreatie Nederland 

Do 09/11 HBA 10-12u. Di 21/11  

http://www.varendoejesamen.nl/partners


 

 Actielijst: Actie: datum 

1 Voorstel Taskforce n.a.v. bijeenkomst okt 2016 (zie oplegnotitie) toelichting 
Paul van der Maat Vervolgstappen worden wederom teruggekoppeld. 
Voor afzonderlijke acties zie oplegnotitie. 

Taskforce 1 juli 

2 Aanpassing logo VDJS, met tijdelijke een 10 jaar simpele toevoeging. In de PG 

ter beoordeling voorleggen.  

Bijeenkomst 10 jarig bestaan; Voor de zomer wordt een datum vastgesteld in 

oktober voor de bijeenkomst. 

Suggestie van Ko om nieuwe folder mee te sturen met Waterkampioen.  

VDJS 
 
 
VDJS 
 
 
Ko-VDJS 

HtW 
beurs 
 
1 juli 
 
HtW 
Water-
kampioen 

3 BLN Schuttevaer gaat 2.500 euro en volgend jaar 4.000 euro bijdragen. Leny juli 

4 Ambitiedocument Riverguide wordt toegezonden. Vragen hierover kunnen 
direct worden gesteld aan Paul. 

Paul Beschik- 
baar op 
website, 
link 
verstuurd 

5 Marijn Tingera, SUPt de Rijn af; hoe doen wij dit met de veiligheid? Mooi 

moment om VDJS te promoten, Roeland stuurt gegevens. 

Roeland juni 

6 WG Ongevallen; Marleen heeft 29 mei met Leny en Timco van Brummelen, 

overleg over 1e resultaten n.a.v. 2016. Uitkomst wordt teruggekoppeld aan de 

WG ongevallen. 

Volgende vergadering wordt de WG Ongevallen gepresenteerd door Marleen 

Marleen  Juni 
 
 
 
november 

7 Bestuurlijke bijeenkomst over Waterrecreatie met bestuurders van 

Waterschappen, bijeenkomst wordt gepland, onderwerp: nautisch beheer. 

Mark Datum  
volgt 

8 Discussie over uitgangspunten toetreden nieuwe partners.  

Resultaten hiervan worden meegenomen in de besluiten van de Taskforce. 

Taskforce juli 

 

 


