
Notulen Projectgroep vergadering  
'Varen doe je Samen!' 

 

 

Projectgroep ‘Varen doe je Samen!’   
Notulen van 15 mei 2018 

Locatie: Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam  

10.00 uur – 12.30 uur 

1 Opening en Mededelingen ACTIE 

 • Afmeldingen en mededelingen 

Organisatie Aanwezig Organisatie Aanwezig   

Unie van Waterschappen John van Amstel Reddingsbrigade Nederland Oscar Kramer  

Havenbedrijf Rotterdam NV Hanneke te Niet Reddingsbrigade Nederland Kim de Vlieger  
KNRM Bas den Braven Stichting Waterrecreatie 

Nederland Manon van Meer   

Provincie Fryslan, vervanging NH 
(GONZ) Monique Kölliker Varen doe je Samen!' 

Rowena van der 
Maat  

Platform Waterrecreatie Oluf van Oosterom Organisatie Afwezig  

Platform Waterrecreatie John Licher ANWB B.V. Marcel Bosch  

Koninklijke BLN- Schuttevaer Andries de Weerd HISWA Vereniging Stijn Boode  

RWS Sandhia Gokoel Sportvisserij Nederland Robert Weijman   

Watersportverbond Hedwich Kuipers Havenbedrijf Amsterdam NV Erwin Sandburg  

Nieuwe PG leden  worden voorgesteld:  

o John Licher (Scouting NL) opvolger Oluf namens Netwerk Waterrecreatie 

o Hedwich Kuipers opvolger van Hylke Steensma namens Watersportverbond 

o Kim de Vlieger opvolger van Oskar Kramer namens Reddingsbrigade NL  

Te gast bij Waternet John van Amstel 

Stichting Waternet twee opdracht gevers – gemeente Amsterdam en Waterschap 

Amstel Gooi en Vecht. Aan het einde van de vergadering is er de mogelijkheid om te 

kijken bij de nieuwe bediencentrale. 

informatief 

2 Verslag van de vergadering van 13 februari en betreffende acties 

Notulen zijn goedgekeurd, geen inhoudelijke opmerkingen 
 

 

 nav notulen/onderzoek bezoekers Boot Holland: Handhaving Nut en Noodzaak?  

Er is een enquête over handhaving gedaan onder bezoekers Boot Holland (226 

respondenten). Uit de uitkomsten blijkt dat ‘meer toezicht op het water’ het meest 

gewenst is op het gebied van snelvaren (51%), vaargedrag (19%) en overlast en 

alcohol en drugs (15%). Deze onderwerpen worden meegenomen door de 

verschillende handhavers. Conclusies verwerkt in bijgevoegde powerpoint.  

Opmerking: Hierbij moet niet vergeten worden dat sociale controle ook een middel is. 

Mensen durven steeds minder iemand ergen op aan te spreken.  

Recente berichten in de media: “Water lijkt Wetteloos”, kopt krant nav ongeval 

Speedboot in Lemmer. Roep om Handhaving….Het ongeluk in Rotterdam op de Maas 

met de watertaxi en de sloep waren beide schepen met passagiers (ook de sloep die 

erbij betrokken was) en geen recreatievaart. De rubberboot die overvaren is in 

Friesland was wel recreatievaart. Zie powerpoint. 

informatief 

  



3 Korte terugkoppeling Werkgroepen  

 o Technische preventie: De KNRM heeft de volgende acties gehad: zwemvesten, 
kitesurfers en duikers dit jaar. 

o Kon. BLN-Schuttevaer: de praktijkdagen zijn landelijk lastig te regelen. Regionaal 
gaat beter. Nieuwe leerlingen binnenvaart: Het scholingsmateriaal is ontwikkeld. 
Het wordt verspreid onder de scholen. Het wordt ter informatie doorgestuurd 
naar de PG leden.  

o WRN ongevallen onderzoek komt de volgende keer aan bod. 
o Snelvaren, de werkgroep is bijna opgestart 

ondertussen heeft 'Varen doe je Samen!' de snelvaarkaart opnieuw gemaakt. Deze 
is inmiddels beschikbaar voor de consument. 

o Verhuurders; het onderzoek is inmiddels afgerond. De boodboekenactie voor de 
verhuurbedrijven loopt nog wel door.  

o Jongeren jeugd; moet opnieuw worden opgestart door de Reddingsmaatschappij. 
WSV zit hier ook in met Scouting. 'Varen doe je Samen!' helpt met de eerste 
opstart 

 

 

Actie Andries en 

PL 

 

Actie Oluf 

 

 

WG Jeugd 

3 Werkgroep Sponsering (notitie) 
discussie en besluitvorming leidend tot een oplegnotitie naar de SG 

 

 Uitgangspunten sponsoring; het document is voorafgaand ter beoordeling naar alle 
PG leden toe gestuurd.  
Opmerkingen tijdens doorspreken van de tekst 
o Het document is voor partijen buiten de convenantspartners. Inmenging met 

het beleid moet worden uitgesloten. Als dit afgedekt is, dan is er op dit punt 
geen bezwaar. (uitgangspunten dekken dit af) 

o 'Varen doe je Samen!' is pps (publiek/privaat) en alles wat ontwikkeld wordt 
moet openbaar om niet ter beschikking gesteld worden.  

o Publieke partijen mogen/kunnen geen “kleur” bekennen, dus pure Sponsoring 
is niet mogelijk. De juridisch onderbouwing hiervoor wordt uitgezocht 

o De notitie bevat verschillende componenten, titel hernoemen: Financiering 
(extra) 'Varen doe je Samen!'-producten. 1 een vergoeding vragen voor 
gemaakte kosten (verzenden, extra drukkosten) 2 uitgeven/herdrukken met 
toevoegen van een eigen logo van externe partij 

o Extra productie kost extra inzet vanuit 'Varen doe je Samen!' Controle 
naderhand of alle regels zijn opgevolgd is ook essentieel. Er is al sprake van een 
capaciteitsprobleem bij 'Varen doe je Samen!', deze uren zouden ook 
doorberekend moeten kunnen worden. 

o Opnemen van de strekking van dit document in het nieuwe convenant is 
noodzakelijk.  

o Oluf herschrijft het document en werkt verder uit, het wordt voorgelegd aan 
stuurgroepleden, met in acht name van de in de PG de gevoerde discussie. 

o Discussie moet hierna gevoerd worden in de stuurgroep (alles moet gecheckt 
worden met de achterbannen van de convenantspartners). Hoe gaan de andere 
partners hiermee om? 
 

Conclusie:  
Is het feit, dat informatie gratis moet worden verstrekt, in tegenspraak met een 
vergoeding voor onkosten vragen? De informatie mag wel geprint worden op eigen 
papier vanaf de website. Waternet en de provincie Noord-Holland zien geen bezwaar 
tegen het vragen van een kostenvergoeding voor het herdrukken. Als de 
tegenprestatie het plaatsen van een (commercieel)logo is, moet juridisch bekeken 
worden. Via deze notitie zijn de uitgangspunten geformuleerd. Publieke partijen: 
Sandhia, John en Monique gaan het nogmaals bij hun achterban na of een vergoeding 
geven voor de herdrukkosten een bezwaar is. 

Informatief 

discussie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit naar SG 

 

 

 

 

 

Actie publieke 

partners 

  



4 Werkgroep Vrijwilligers  

 Resultaten bezoeken aan havens door ANWB consuls en Watersportverbond 
De presentatie is ingesloten in powerpoint. De extra inzet vanuit het 

Watersportverbond heeft een positieve invloed gehad op de uitkomsten. Circa de 

helft van de bezochte bedrijven kent 'Varen doe je Samen!' niet. Allen vinden het 

interessant en zouden graag meerdere folders willen hebben voor in de havens. Dit is 

te zien in het overzicht. Helaas kunnen de huidige aantallen productie hieraan niet 

voldoen. Digitaal is het wel beschikbaar, maar de vraag naar brochures/folders blijft. 

Hier proberen wij een oplossing voor te vinden. 

informatief 

 

5 Plan van Aanpak 2015 – 2020  

 Resultaten 2017 
Rowena licht resultaten toe en aanvulling convenantpartners (zie powerpoint) 

o Jaarplan 2018:  
o Welke speerpunten liggen er bij de partners (adhv ingevulde format) 
o Vooruitblik 2018 Hiswa te Water Lelystad 

informatief 

 

actie PG-leden 

 Vervolg 'Varen doe je Samen!' na 2019  

 Intenties van de convenantpartners worden geïnventariseerd. Rondje langs de SG 
leden door vz SG Marleen Maarleveld en Rowena. Lever als PG-lid input aan SG-lid 

Actie PL 

actie PG-Leden 

7 Rondvraag en sluiting 
 

 

 Bas den Braven laatste keer in PG namens KNRM, geeft op verzoek nog wel 

presentaties op locatie. Rowena bedankt hem hartelijk voor zijn inzet en benoemt 

hem tot ambassadeur 'Varen doe je Samen!' voor het leven, middels een oorkonde. 

 

Overzicht vergaderingen en planning 2018 

 

 

 

 

 

Bijlage: Powerpoint PG vergadering 

SG Locatie PG Locatie 
 

 Di 13/2 Op Boot Holland beurs 

Do 15/3 UvW Amersfoort Di 15/5 Waternet Amsterdam 

Do 12/7 RWS Rotterdam Di 09/10 Sportvisserij NL 

Do 6/11 BLN Schuttevaer Di 11/12 HBR Rotterdam 


