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1 WSV Haringvliet 

1.1 Colofon 

 

Onderwerp Beschrijving 

Titel Bestuursvisie 2020-2025 

Auteur(s) Bestuur WSV Haringvliet 

Bestandnaam Bestuursvisie 2020-2025 

Versie 0.4 

Status Geredigeerd door Niek van der Heijden 

 

1.2 Distributie 

 

Rol  E-mailadres 

Voorzitter voorzitter@wsv-haringvliet.nl   

Secretaris secretaris@wsv-haringvliet.nl 

Penningmeester penningmeester@wsv-haringvliet.nl 

mailto:voorzitter@wsv-haringvliet.nl
mailto:secretaris@wsv-haringvliet.nl
mailto:penningmeester@wsv-haringvliet.nl
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Havencommissaris 

Heliushaven 

heliushaven@wsv-haringvliet.nl 

 

Hoofdredacteur Bestek redactie@wsv-haringvliet.nl  

Havencommissaris Kanaal kanaal@wsv-haringvliet.nl 

 

Milieu en Arbo 

commissaris 

tc-bestuur@wsv-haringvliet.nl 

arbo@wsv-haringvliet.nl 

 

 

1.3 Geldigheid en documentbeheer 

 

Dit document is geldig vanaf de definitieve versie-datum. De eigenaren van dit document zijn de 

bestuurders van de WSV Haringvliet. Die moeten het minimaal eens per jaar doornemen en waar 

nodig aanpassen, bij voorkeur vóór de Algemene Ledenvergadering.  

 

2 Bestuursvisie 2020-2025   

2.1 Bestuursvisie 

 

Deze bestuursvisie is goedgekeurd in de bestuursvergadering d.d. ….2019 en aangenomen in de 

Algemene Ledenvergadering d.d……. 

 

Tijdens de voorjaars-ledenvergadering …4.2020 gaf het bestuur een presentatie over hoe onze 

vereniging moet worden bestuurd: op basis van een duidelijke visie. Hieronder staat beschreven 

welke koers het bestuur voor ogen heeft voor de vereniging, tot het jaar 2025. De Algemene 

Ledenvergadering moet dat goedkeuren. Dan geldt deze visie dus ook voor eventuele opvolgende 

besturen, tot en met 2025, maar koerswijzigingen blijven mogelijk, mits de ALV het daar mee eens 

is. 

 

De WSV Haringvliet wil een vereniging zijn vóór en dóór haar leden met als doel de bevordering 

van de watersport. Planmatig werken en samenwerking – zowel tussen de leden als met andere 

watersportverenigingen – staan voorop. De WSV Haringvliet wil in twee havens hoogwaardige, 

duurzame, veilige en betaalbare ligplaatsen en voorzieningen blijven bieden voor zeil- en 

motorschepen van haar leden en gasten.  

 

2.2 Bestuurlijke uitgangspunten 

 

• Het bestuur werkt natuurlijk vanuit de statuten en regelementen, maar hoe leden en bestuur 

met elkaar omgaan weegt zwaarder.  

• De WSV Haringvliet wil een actieve vereniging zijn, die niet alleen vóór maar vooral dóór 

de leden bestaat. Dit betekent onder meer dat de leden zich regelmatig ten bate van hun 

vereniging inzetten, bijvoorbeeld door aan de haven te werken, door mee te doen aan 

activiteiten en door de nodige functies te vervullen. Dat helpt ook weer om de kosten voor 

de leden te beperken. 

• Het bestuur hoort ervoor te zorgen dat de vereniging kan blijven bestaan. Daarnaast moet 

het voor de leden – in redelijkheid – gewenste voorzieningen tegen aanvaardbare kosten 

realiseren, rekening houdend met leden die over een smalle beurs beschikken. 

 

mailto:heliushaven@wsv-haringvliet.nl
mailto:willemen@kabelfoon.nl
mailto:kanaal@wsv-haringvliet.nl
mailto:tc-bestuur@wsv-haringvliet.nl
mailto:arbo@wsv-haringvliet.nl
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2.3 Terugblik bestuursvisie 2014-2019 

 

• Financiële situatie: De financiële situatie van de WSV Haringvliet is, ondanks dat er enige 

terugloop in het ledental was, nog steeds gezond. We kennen de laatste jaren feitelijk geen 

wachtlijst meer. We verwachten dat het ledenaantal kan stabiliseren op het huidige niveau 

en mogelijk zelfs wat groeien. Daarvoor moeten we voortdurend investeren in de kwaliteit 

van onze havens, service en door meer bekendheid. De verwachting is dat we geen 

problemen krijgen om de boxen te vullen en/of bezet te houden. 

• Tarieven en tariefopbouw: Door het gevoerde beleid is er de laatste vijf jaar geen sprake 

geweest van tariefsverhogingen, anders dan een kleine harmonisatie en een andere 

berekeningssystematiek. Deze laatste is zonder extra kosten ingevoerd en er ligt nu een 

structuur waarbij er toch een prikkel is om een passende box te willen. 

• BTW: Omdat we hoofdzakelijk zeilschepen hebben, beschouwt de fiscus ons als 

sportvereniging en mogen we, volgens de geldende richtlijnen, geen BTW heffen. Dit 

uitgangspunt geldt ook voor de visie 2020-2025. 

• Jeugdzeilen: Het jeugdzeilen is met veel enthousiasme uitgebouwd, waarbij in nieuwe 

voorzieningen is geïnvesteerd. Dit willen we de komende jaren voortzetten.    

• Havenmeesters: Onze vertrouwde havenmeesters zijn gestopt en de invulling met nieuwe 

krachten gaf wat verloop. Met ingang van het jaar 2019 lijkt de functie met de inhuur van 

een nieuwe havenmeester weer helemaal op orde. Dit willen we continueren. 

• E-Captain: Met de invoering van e-Captain is in onze administratie een enorme 

verbeteringsslag gemaakt. Niet alleen heeft het bestuur meer inzicht in de financiën, maar 

het systeem is ook transparant. Dit zullen we continueren in de visie 2020-2025. 

• Winterberging: Er is veel belangstelling voor de winterberging op de wal in de 

Heliushaven. Het aantal bokken is nu gemaximaliseerd, meer schepen kunnen we niet 

plaatsen. We willen deze service voortzetten in de komende vijf jaar. “Knippen en Scheren” 

behoort niet meer tot de mogelijkheid.  

• Vervanging steigers Heliushaven: Hoewel de vernieuwing voor ligt op het oorspronkelijke 

schema, is er ook afgeweken van een eerder voornemen. Zowel de D-, F-, H- als E-steiger 

hebben geen korte vingerpieren. Daar waren twee redenen voor: de meerwaarde wordt 

betwijfeld en de kosten zijn significant hoger.   

• Resumé: In grote lijnen is onder leiding van de voormalige voorzitter Joep Willems met het 

bestuur de visie 2014- 2019 gerealiseerd en waar nodig bijgesteld. 

 

 

2.4 Sterke punten 

De sterke punten van de vereniging zullen wij – leden en bestuur – verder moeten benutten.  

• Onze thuiswateren vormen een ideaal zeilgebied: het Haringvlietbekken voor de deur en de 

Noordzee net om hoek. Daar komen duidelijk nieuwe leden op af.  

• Beide havens van onze vereniging liggen geografisch goed ten opzichte van het levendige 

oude centrum van de stad.  

• De kwaliteit van de steigers en voorzieningen trekt eveneens aspirant-leden aan.  

• Onze vereniging kan concurrerende tarieven hanteren. Ook dit aspect draagt bij aan de 

wervingskracht, ook naar minder draagkrachtigen. 

• De vereniging heeft veel leden. Een kern van hen is gemotiveerd om de waarden van de 

vereniging te verduidelijken en de (gedrags)normen aan te scherpen. Zij vormen een goed 

draagvlak voor de broodnodige professionalisering. 
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• Een groot aantal enthousiaste vrijwilligers zet zich in voor het jeugdzeilen. De belangstelling 

daarvoor is de afgelopen jaren sterk toegenomen, waardoor de maximale capaciteit is bereikt. 

Vanuit het jeugdzeilen gaat, samen met andere verenigingen,  een wervende kracht uit naar 

toekomstige leden (jeugd en ouders). 

   

2.5 Zwakke punten 

Tegenover sterke staan ook zwakke punten. Daar moeten we wat aan doen. 

• Er blijkt bij een groot aantal leden een minder ontwikkeld verenigingsgevoel. Té veel leden zijn 

alleen geïnteresseerd in een betaalbare ligplaats. De invulling van bestuurs- of 

commissiefuncties blijkt daardoor niet eenvoudig.  

• De statutair bepaalde beperkte zittingstermijn van bestuursleden (max. 6 jaar) brengt met zich 

mee dat bestuursleden regelmatig wisselen. Dit kan ten koste gaan van de continuïteit: er 

kunnen verschillen in inzicht, motivatie en slagkracht optreden. 

• Door de fysieke afstand tussen de beide jachthavens (Kanaal door Voorne, Heliushaven) én 

door het cultuurverschil tussen beide havens is er minder sprake van menging van de leden uit 

beide havens. 

2.6 Kansen en bedreigingen 

Er is een aantal kansen dat de vereniging kan aangrijpen om de in deze visie gewenste staat ook 

daadwerkelijk te bereiken.  

• De toename van regelgeving (milieu, ARBO/veiligheid, privacy) trekt continu een wissel op de 

professionaliteit van het bestuur en de havencommissies. Ook vragen de leden zelf al geruime 

tijd om meer kwaliteit: zij verwachten hoogwaardige voorzieningen en maximale service tegen 

minimale kosten. Het huidige bestuur zet zich in zo professioneel mogelijk te werken, maar 

voegt daar het begrip planmatigheid aan toe. Op die manier is het gemakkelijker om de gestelde 

doelen te vertalen in beleid en wordt de controle door de Algemene Vergadering eenvoudiger. 

Er mag dan op een breed draagvlak worden gerekend. 

• De samenwerking binnen de Stichting Watersportcentrum Hellevoetsluis is goed. De onderlinge 

bereidheid tot samenwerking met de buurverenigingen in de Heliushaven en het Kanaal door 

Voorne is groot.  

• Bij de gemeente Hellevoetsluis groeit het besef dat het fenomeen watersport voor de 

Hellevoetse gemeenschap van belang is. Deze factoren zullen ertoe leiden dat het inrichten van 

faciliteiten een gezamenlijke inspanning zal zijn.  

Bedreigingen 

• Toenemende individualisering en vergrijzing. Daar zullen we in onze plannen op moeten 

inspelen.  

• Ook opgelegde juridisering vraagt een behoorlijke alertheid van  het bestuur.  

• Daarnaast zien we een doorgaand succes van leasen van boten, waardoor er een terugloop is 

van eigenaren van schepen in de havens.  

2.7 Toekomstige ontwikkelingen 2020-2025 

 

In de nabije en de iets verder weg gelegen toekomst zal de vereniging met een aantal veranderingen 
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te maken krijgen. De leden mogen van het bestuur verwachten dat het daarop anticipeert. Het 

bestuur heeft dan ook voor ogen dat de watersport een levenslang plezier moet leveren: jong geleerd 

is oud gedaan.  

We moeten zorgen dat de watersportinfrastructuur in orde is. Onze vereniging dient 

toekomstbestendig gehouden te worden. Dit lukt alleen als we uit blijven gaan van het plezier in 

watersport als fundament. We moeten laten zien dat (water-)sporten goed is voor geest en motoriek. 

Daarbij zijn de volgende thema’s relevant: 

• watersport voor jong en oud 

• kwaliteit voorzieningen 

• duurzaamheid 

• betrokkenheid en verenigingsgevoel 

• zelfwerkzaamheid 

• verantwoord financieel beleid 

Hierbij maken we een onderscheid tussen de hardware (fysieke infrastructuur) en de software (sfeer, 

betrokkenheid, promotie, samenwerking). 

 

I. Fysieke infrastructuur 

 

• Naleving van wettelijke en contractuele eisen: Nieuwe en ingewikkelde wet- en regelgeving 

zullen vaker en indringender dan voorheen het voorzieningen- en daardoor het uitgavenpatroon 

van onze vereniging beïnvloeden. Zie Wetten & Regels onder: https://www.nocnsf.nl/wet-en-

regelgeving.  

• Voortzetting uitvoering Masterplan Heliushaven: Het bestuur zal de vernieuwing van de 

Heliushaven overeenkomstig het Masterplan voortzetten. Op aangeven van de ALV zal bij de 

volgende fase de mogelijkheid van vingerpieren worden onderzocht.  

• Golfwering: Er wordt onderzocht hoe de huidige golfwering in de Heliushaven verbeterd kan 

worden.  

• Duurzaamheid: Dit punt kent twee aspecten. Voorkomen van verontreiniging, duurzaam 

afvalstoffen- en energiebeleid en dergelijke, naast verdere verduurzaming van de havens   

• Kwaliteit: De Blauwe Vlag zien wij als een exclusief label. Het mogen voeren van een Blauwe 

Vlag is een kwaliteitserkenning voor de inspanningen die onze jachthavenbeheerder/vereniging 

op dit gebied levert. Dit willen we continueren en uitbreiden waar mogelijk. Het is een 

internationaal herkennings- en kwaliteitssymbool. 

• Veiligheid: Dit zal binnen onze vereniging de rode draad van aandacht zijn op technisch en op 

menselijk vlak. Voor het laatste heeft onze vereniging onlangs een gecertificeerd 

vertrouwenspersoon toegevoegd. We werken met VOG-verklaringen als het gaat om 

jeugdbegeleiding. Ook hechten we waarde aan een goede samenwerking en training met de 

bedrijfshulpverlening (BHV) en de lokale hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance). De 

toegang moet buiten de reguliere tijden en bij afgesloten hekken geregeld zijn. De 

zelfwerkzaamheid moet voldoen aan de wettelijke ARBO-eisen. Veiligheid is hierbij een 

belangrijk aandachtspunt. Ook het gevaar van legionellabacterie heeft onze aandacht. De 

havenmeester en havencommissies zullen zorgen voor voldoende spoeling en regelmatige 

controle van ons water. Hiervan zullen logboeken bijgehouden worden.  

 

https://www.nocnsf.nl/wet-en-regelgeving
https://www.nocnsf.nl/wet-en-regelgeving
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II. Samenwerking, betrokkenheid, sfeer, promotie 

• Aansluiting beleid en cultuur: Het bestuur vindt dat de visie en de cultuur moeten passen 

bij de vereniging. Daarom is het van belang dat we onze leden betrekken bij de vereniging. 

Niet alleen om dingen te doen, maar ook mee te denken waarom dingen zijn zoals ze zijn en 

hoe zaken kunnen worden verbeterd. Het bestuur zal niet alleen vanaf de bestuurstafel 

aanwezig zijn, maar waar mogelijk ook met de leden samenwerken of in gesprek gaan.  

• Vrijwilligers: Het bestuur hecht een groot belang aan enthousiaste vrijwilligers die in weer 

en wind en in hun vrije tijd systematisch activiteiten organiseren, de jachthavens herstellen, 

onderhouden en vernieuwen om de continuïteit van onze havens te kunnen garanderen. Zij 

verdienen respect en het bestuur zal waar mogelijk deze groep te allen tijde ondersteunen en 

faciliteren.  

• Individualisering: Het bestuur ziet de invloed van een (nog) grotere individualisering in de 

maatschappij als een dreiging. Het verenigingslid mag meer binding hebben met de 

vereniging.  

• Jeugd: De jeugd zien we als toekomst en willen onze vereniging hierin blijvend 

aantrekkelijk maken. Dit betekent mogelijkheden bieden om jongeren te leren zeilen en de 

mogelijkheid bieden voor het behalen van de zeildiploma’s CWO 1,2 en 3 of zeilinstructeur. 

Naast de jongeren willen we ook de oudere jeugd binden aan de activiteiten. De 

samenwerking met de stichting ‘Youth Sailing Foundation’ zal hierbij onder de aandacht 

worden gebracht. Deze stichting organiseert met vrijwillige schippers meerdaagse 

zeiltochten voor jongeren op de Noordzee. De deelnemers maken  kennis met zeezeilen, in 

teamverband werken en beslissingen te nemen. 

Tevens kan aansluiting gezocht worden bij combi groepen zoals de DeltaCombi 

(https://www.deltacombi.nl/) of Combi Rotterdam (https://www.combi-rotterdam.nl/). 

Hierdoor kan een breder programma aan jeugdzeilopleidingen geboden worden, alsmede  

samenwerken met andere verenigingen. Door samenwerking ontstaat kennisdeling en een 

grotere bekendheid van onze vereniging en Jeugdactiviteiten in de regio. Deze combi’s zijn 

er niet alleen voor Optimist-zeilers maar ook voor Splash-zeilers. Hiermee is het bereikbaar 

voor kinderen van 8-18jr en daarmee een aanvulling op het bestaande programma. 

• Evenementen: De evenementencommissie heeft in 2019 met een nieuwe samenstelling een 

doorstart gemaakt om de vereniging qua evenementen te faciliteren. Ledenbinding en 

saamhorigheid is ons streven. We moeten een vereniging zijn voor leden en niet alleen voor 

ligplaatsen. Daarbij horen meer activiteiten om het verenigingsgevoel te versterken. 

• Vergrijzing: De vereniging heeft te maken met de vergrijzing en vereenzaming. Het 

strammer worden of minder goed ter been zijn hoeft bij ons geen handicap te zijn. We zullen 

als vereniging proberen de oudere watersporter te behouden door waar mogelijk de 

faciliteiten aan te passen (bijv. vingersteigers).  

• Participatie met de gemeente Hellevoetsluis en overige stakeholders: Het bestuur wil 

met de gemeente overleggen over hoe we Hellevoetsluis kunnen promoten als waterstad, 

door het meedoen aan duurzaamheidsprojecten en bevordering van de (water)sport. 

• Professionaliseren: Het bestuur zal constant werken aan het verder professionaliseren van 

de WSVH. Verenigingen zijn net bedrijven. Niet zozeer als het gaat om cultuur, maar wel 

als het gaat om de vele en vaak specifieke werkzaamheden. Een goede en duidelijk 

organisatie werkt niet alleen beter, maar is ook van belang voor onze vrijwilligers- en 

communicatiestructuur. 

• Informatievoorziening en communicatie: Het Bestek, de Website, Nieuwsbrieven en 

Sociale Media worden ingezet voor de interne communicatie met en tussen de leden. 

Promotionele activiteiten verder uitbouwen.  

https://www.deltacombi.nl/
https://www.combi-rotterdam.nl/
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• Informatiebeveiliging en privacy: Informatievoorziening is van essentieel belang voor de 

continuïteit van de WSVH. Zowel op papier als geautomatiseerd zijn wij bij ons dagelijks 

werk afhankelijk van de beschikbaarheid van betrouwbare informatie.  

 

2.8 Randvoorwaarde 

De voorwaarden om de visie te verwerkelijken, de bestemming te bereiken, vloeien voort uit de 

statutaire doelstelling van onze vereniging en – vooral – uit de motivatie en betrokkenheid van 

de leden. Bovendien dient er een gezond financieel evenwicht te zijn tussen de faciliteiten in 

beide havens en de inkomsten van WSVH.  


