
BESTUURSVISIE 2014 - 2019 

Accordering 

Deze visie is vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 2 april 2014 en heeft instemming gekregen in de 

Algemene Ledenvergadering d.d.25 april 2014.  

Aanleiding 

De vorige visie was geformuleerd in 2004 en moest richting geven aan het beleid voor de volgende jaren. Men 

had toen voor ogen wat er in 2015 gerealiseerd zou kunnen zijn. Daarmee was een visie voor ruim 10 jaar 

geformuleerd. Alle reden dus om aan een herijking van de visie te werken. Hoe ver de visie nu vooruit moet zien, 

lijkt minder relevant dan het feit dat sommige uitgangspunten direct te koppelen zijn aan de statuten en daarmee 

aan ons bestaansrecht als vereniging en derhalve van onbepaalde tijd zouden moeten zijn. In de vorige visie 

stond het als volgt geformuleerd:  

Watersportvereniging Haringvliet wil een vereniging zijn vóór en dóór haar leden. Hierbij staan planmatig werken 

en samenwerking – zowel tussen de leden onderling als met andere watersportverenigingen – voorop, om de 

doelstelling – de bevordering van de watersport – te bereiken. Tegen redelijke prijzen wil de vereniging in twee 

havens ligplaats bieden voor zeil- en motorschepen voor haar leden en gasten. Bovendien wil zij zich inzetten om 

de jeugd te stimuleren om op een verantwoorde wijze te leren zeilen en op die manier enthousiasme voor de 

watersport te kweken en te behouden. 

Terugblik 

Het voert te ver om alle in de vorige visie genoemde items te toetsen. Dat kan ook niet de bedoeling zijn. Het 

doel van een visie is om de beleidsrichting voor het Bestuur voor komende jaren vast te leggen, maar de realiteit 

van de dag maakt toch dat uiteindelijke beslissingen altijd net wat anders uitvallen. 

Toch willen we een aantal zaken nader belichten: 

 De kwaliteitsimpuls die reeds eind vorige eeuw inzet van beleid was heeft na de bouw van het 

Arendsnest en de Bonte Os en mooi vervolg gekregen in de volledige nieuwe haven die in het Kanaal is 

gerealiseerd. Dit laatste was alleen maar mogelijk door als één vereniging op te treden. Waarbij niet 

onopgemerkt mag blijven dat een slepend conflict met de Gemeente uiteindelijk werd opgelost en heeft 

geresulteerd in een twintigjarig contract. 

 Het jeugdbeleid heeft geresulteerd in een actieve groep mensen rond het jeugdzeilen en 

jeugdactiviteiten. Het jeugdbeleid werd en wordt als fundament voor de toekomst gezien onder het 

moto: jong geleerd is oud gedaan! 

 Actief betrokken leden vormen de spil van de vereniging. Dat geldt niet alleen voor de bestuurs- en 

commissietaken. Ook zelfwerkzaamheid en het organiseren van evenementen moeten zorgen voor 

contacten tussen leden onderling en bevorderen de sfeer in de vereniging. Door zoveel als mogelijk in 

eigen beheer te doen worden de kwaliteiten van leden optimaal benut. 

Toekomst 

Terugkijken is goed, maar in een visie moet vooral vooruit gekeken worden. Als je in onze havens rondkijkt, lijkt 

alles goed voor elkaar. Voor een groot deel is dat gelukkig ook zo. Dat zou kunnen leiden tot een houding van 

‘laissez faire’, maar we weten inmiddels ook dat ‘stilstand achteruitgang’ is. Zo zal er de komende jaren fors 

geïnvesteerd moeten worden in de steigers van de Heliushaven. Ook het directe beheer van onze havens zal 

veranderen met het vertrek van de beide havenmeesters. Dit soort ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat 

het uitgangspunt voor het beleid van de komende jaren als volgt kan worden verwoord: 

Watersportvereniging Haringvliet is een vereniging vóór en dóór haar leden, die de statutaire doelstelling – het 

bevorderen van de watersport – wil uitdragen. Daarbij wil ze een financieel gezonde vereniging zijn, die met 



behulp van leden op adequate wijze haar twee havens beheert. Transparantie en kwaliteit staan daarbij hoog in 

het vaandel. Daarnaast wil ze de jeugd stimuleren om te leren zeilen en op die manier van de watersport te laten 

genieten. 

Om de leden in een vroegtijdig stadium te betrekken bij het proces heeft het Bestuur op 26 september 2013 een 

informatieavond georganiseerd en een vijftal stellingen geformuleerd: 

• bij de eerste stelling ging het over de vervanging van de havenmeesters; 

• bij stelling twee stond ons administratief- en havenbeheersysteem centraal; 

• het faciliteren van de winterberging was het onderwerp van stelling drie; 

• als vierde kwam de vervanging van de steigers in de Heliushaven aan bod; 

• de afsluitende vijfde stelling ging over ons jeugdbeleid. 

Op alle stellingen zijn toen door de leden opmerkingen gemaakt, die in de nieuwe bestuursvisie zijn verwerkt. 

Financieel gezond 

Op dit moment zijn we een financieel gezonde vereniging, we hebben wel forse leningen, maar onze bezittingen 

vertegenwoordigen een hogere waarde. Daarbij zijn beide havens goed bezet, dus de inkomsten zijn stabiel. Om 

financieel gezond te blijven moeten we twee zaken in evenwicht houden: 

• onze inkomsten moeten stabiel blijven; 

• niet meer investeren dan dat we kunnen financieren. 

Om de inkomsten stabiel te houden moeten onze beide havens een hoge bezettingsgraad kennen. Omdat we 

constateren dat er nog steeds een voorkeur is voor ligplaatsen in de Heliushaven continueren we ons beleid ten 

aanzien van het toewijzen van boxen aan nieuwe leden. Het werven van nieuwe leden is in deze context van 

belang. In dat kader willen we een actiever beleid. 

De investeringen afstemmen op de financieringsruimte zal directe gevolgen hebben voor het vervangingstempo in 

de Heliushaven. De leden hebben in het verleden aangegeven dat men geen automatische prijsverhogingen wil. 

Het verleden heeft echter ook aangetoond dat we toch niet zonder prijsverhogingen konden, maar dat deze wel 

altijd gekoppeld waren aan concrete doelen. Dat zal de komende jaren niet anders worden. Uitgangspunt blijft 

wel dat we een uiterst concurrerend en betaalbaar aanbod willen neerzetten. In dit kader is ook van belang dat 

we een vereniging blijven die niet BTW- plichtig is. Hoewel het met de grote investeringen voor de deur 

aanlokkelijk lijkt om aftrek van BTW op die investeringen te kunnen realiseren, blijkt het voordeel maar van korte 

duur. Uiteindelijk zal een BTW- verplichting een stijging van de tarieven met zich meebrengen. 

Professioneel Beheer 

Onze vereniging heeft zich altijd gekenmerkt door het hebben van vaste havenmeesters, die op een professionele 

wijze en met grote betrokkenheid hun taak uitoefenen. Zij waren het ‘gezicht’ van de vereniging voor de leden en 

de gasten. Deze werkwijze willen we de komende jaren continueren.  

Een vergelijkbaar standpunt wordt ingenomen ten aanzien van het financieel-, administratief- en 

havenbeheersysteem. Op dit moment worden voornoemde functies uitgevoerd vanuit een eenmanszaak. Het 

Bestuur erkent de kwetsbaarheid, maar daarbij moet worden opgemerkt dat er nog geen betere invulling in de 

vorm van één geïntegreerde oplossing is gevonden. 

In het kader van de eerder aangehaalde BTW- verplichting is het zaak dat de vereniging niet optreedt als 

werkgever en derhalve deze functies blijft inhuren. 



Blauwe Vlag 

De kwaliteitsverbeteringen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, hebben er toe geleidt dat wij als enige 

vereniging in Hellevoetsluis de Blauwe Vlag mogen voeren in onze beide havens. Hoewel de directe invloed niet 

voor iedereen in een oogopslag zichtbaar is, is er wel degelijk sprake van meerwaarde door het mogen voeren 

van de Blauwe Vlag. Het is een internationaal keurmerk voor de branche en ziet toe op veiligheid en goed 

beheer. Het helpt ons ook in het verkrijgen van kredieten en is een steun bij eventuele 

aansprakelijkheidstellingen. 

Continuering Winterberging 

De leden hebben zich duidelijk uitgesproken voor continuering van de winterberging. In dat kader is er 

geïnvesteerd in een veertigtal eigen bokken en een pomp-wagen. De komende jaren zal het aanbod verder op de 

vraag worden afgestemd, binnen de verantwoordelijkheid die we willen dragen, om zo weer een passend aanbod 

te kunnen bieden. Rond deze faciliteit gelden wel strenge milieuregels. Het Bestuur zal dan ook passend optreden 

als regels niet worden opgevolgd. 

Vervanging Steigers Heliushaven 

De slijtage aan de huidige drijvende steigers noodzaakt ons om een vervangingsplan op te stellen. Daarnaast zien 

we dat onze vaste steigers steeds vaker onder water staan, danwel enorm belast worden door wisselende 

waterstanden. In dat kader wordt het drijvend maken van die steigers onderzocht. Opvallend is dat we de laatste 

jaren steeds vaker geconfronteerd worden met harde wind uit de sectoren zuid en zuidoost. Dit zijn voor de 

Heliushaven heel vervelende richtingen. De haven is dan slecht beschut en de golven rollen nagenoeg 

ongehinderd de haven in. Er is in het verleden al eens een studie geweest naar een golfwering in het verlengde 

van het westerhavenhoofd. Het Bestuur zal dit soort onderzoeken gaan betrekken bij het vernieuwingsplan van 

de haven. Bij de planontwikkeling zal ook rekening gehouden worden met de maximale scheepsafmetingen zoals 

die nu gelden en met het feit dat de lengte/breedteverhouding van schepen de laatste jaren zijn gewijzigd. In dat 

kader zal er in analogie met de inrichting in het Kanaal met vier boxmaten worden gewerkt. De nieuwe boxen 

zullen worden voorzien van korte vingerpieren (40%) en dubbele achterpalen. Daarnaast willen we onderzoeken 

of we de stallingsfaciliteiten voor jollen kunnen uitbreiden. Er is al gememoreerd dat deze ingrepen binnen de 

financieringsruimte zullen moeten plaatsvinden. Gezien de hoogte van de investering wordt dit een langjarig 

project. Het goede nieuws is dat als we dit project gerealiseerd hebben, beide haven geheel zijn vernieuwd. Er 

zullen tegen die tijd echter wel weer andere zaken spelen die onze aandacht vragen. 

Jeugdbeleid 

Ons jeugdbeleid mag als succesvol worden gezien. Centraal daarin staat het faciliteren van activiteiten voor en 

door de jeugd. Daar gaan we dus mee door. Denk daarbij aan de CWO-zeilinstructie I-III voor optimisten. Maar 

ook het stimuleren van de jeugdgroep door het aanbieden van de opleiding tot zeilinstructeur, alsmede de 

verdere uitbreiding van tweemansboten in eigendom van de vereniging. Tot slot zouden we graag meer 

speeltoestellen voor de kleinste kinderen zien. 

Tarifering van Ligplaatsen 

Het huidige systeem om liggeld te berekenen vindt het Bestuur niet transparant genoeg. Omdat we in de 

toekomst meer boxen van gelijke afmetingen krijgen, wil het Bestuur onderzoeken of de invoering van boxprijzen 

dit kan vereenvoudigen. Het effect van deze andere wijze van tarifering moet budgettair neutraal zijn. 

Bevordering Online Communicatie 

Het Bestuur wil onderzoeken of we met online communicatie, via een vernieuwde website, de kosten van het 

Bestek kunnen verlagen, zonder kwaliteitsverlies van de informatie en daarmee sneller kunnen reageren op 

actuele zaken. 

 



RESUMÉ 

Het Bestuur wil deze visie als koers zien voor de toekomst en voor die beleidsrichting hebben we instemming van 

de leden gevraagd. Dat laat onverlet dat we tijdens de uitwerking van de in de visie genoemde items, tot 

concrete plannen met bijbehorende investeringen, het bestuur alsnog de goedkeuring van de leden moet vragen. 

Het gaat dus om principe uitspraken. Daarom worden er in de visie nergens concrete bedragen genoemd. 

  

 


