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Aanbiedingsformulier SG 'Varen doe je Samen!' 

Voorstel Agendapunt 6: Hoe kunnen we een groter 
bereik van de Vaarbewaarkaart genereren?  

Bijlage SG20171109 

  d.d. 9 november 2017 
 

 
 

 
 

Indiener  PL namens PG  Anders ………………………. 

Behandeltijd 5 min.   15 min.  30 min. 

Doel 
 

1. Debat  
2. Besluitvorming  

3. Informatief 

 Discussie/Meningvormend  Besluit   Hamerstuk 

 Mededeling     Instemming  
      voorstel 

  Standpunt innemen 

Samenvatting- Inleiding 
Tijdens de VDJS PG vergadering van 26 september j.l. heeft de PG vastgesteld dat de 
uitgave van de Vaarbewaarkaart een groot succes is. De leden in de PG waren unaniem 
van mening dat deze kaart eigenlijk het liefst op ieder schip zou moeten liggen en dat 
iedere huurder van een schip deze zou moeten krijgen of er over zou moeten kunnen 
beschikken. IN het kader van 10 jaar VDJS zijn 30.000 exemplaren gedrukt, totale kosten 
voor ontwerp, ontwikkeling, drukken, meesealen: € 6000,-Verspreiding van deze 
exemplaren: tijdens de HISWA te Water, meegesealed met de Waterkampioen, 
toegestuurd aan HISWA verhuurbedrijven, op vezoek van relevante partijen worden 
exemplaren aan hen opgestuurd en .bij presentaties, evenementen verspreid. 
De VDJS PG gewenste bredere verspreiding zou betekenen  dat een groter deel van de 
vaarweggebruikers deze in bezit krijgt. 

Vraag 
In de huidige VDJS begroting is geen budget opgenomen voor een doorlopende en/of 
bredere verspreiding van de Vaarbewaarkaart. Mogelijk zou aanvullend drukken van 
Vaarbewaarkaarten en verspreiding ook op andere manieren kunnen. De PG vraagt de SG 
de mogelijke opties te verkennen.   

Voorbereiding / 
Afstemming 

 
Besproken in projectgroep 
 

Beslis- en 
Bespreekpunten  

Verkenning hoe kunnen we een grotere verspreiding te realiseren. 
 
Vanuit de PG is een aantal mogelijkheden benoemd: 
1 Het “sponsoren” van dit soort uitgaven door: 
    a. 1 of meerdere VDJS partner(s) dmv eenmalige bijdrage 
….b. 1 of meerdere externe (commerciele) partijen 
2 Opnemen in de VDJS jaarbegroting, 
    a. Binnen de huidige begroting, ipv andere activiteiten/producten 
….b. Aanvullend op huidige begroting, structureel via nader uit te werken aanvullende 
bijdrage  
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Bespreekpunten voor de SG: 
1. Zijn er nog andere aanvullende opties/mogelijkheden? 
2. Voor- en nadelen per optie bespreken 
3. Voorkeuren inventariseren 

Consequenties  Financieel (k€)  

Capaciteit (fte)  

Convenant  

Communicatie  

 Planning  

Vervolgtraject Besluit voorbereiden en uitwerken voor volgende SG vergadering 

 


