
Nieuwsjaartoespraak 2023 van voorzitter Wim Verschuur

Dit is mijn laatste Nieuwjaarstoespraak, want ik treed tijdens de Jaarvergadering af als bestuurslid.

Zoals gebruikelijk blik ik terug op het afgelopen jaar en licht een tipje van de sluier op voor het komend jaar. Terugkijken is altijd 
goed om te zien wat er goed of minder goed ging. Het belangrijkste is om vooruit te kijken, want als je achterom kijkt zie je voor 
je niets.

Begin 2022 zaten we nog volop in de Covid maatregelen. We kwamen uit een harde lockdown vanwege de Omikron variant. Als
eerste gingen de scholen weer open en mocht er weer buiten gesport worden. Op Vlietland begon men weer aan het normale 
leven en in maart vervielen de laatste maatregelen.

Intussen presteerden we het wel om alle steigers te laten vernieuwen. De eerste paal werd nog in 2021 geslagen, maar het 
grootste gedeelte van het werk was is de eerste maanden van 2022. Het was nog even spannend, omdat de bestelde roosters 
voor de steigers maar niet geleverd werden.

Op 24 februari besloot Poetin de oorlog te beginnen met Oekraïne, waardoor we een gigantische inflatie kregen. Vooral energie
werd erg duur. Uiteindelijk hebben we moeten besluiten om de tarieven met 6% te verhogen.
Het heeft ons aan het eind van het jaar doen besluiten maatregelen te nemen om het energieverbruik te beperken. 

In april konden de schepen weer te water en aan de nieuwe steigers gemeerd worden. Het afwerken kon beginnen. De stoepjes
voor de steigers werden in eigen beheer aangelegd door de leden van de ZWH. Al met al een hele prestatie van ieder die eraan
meegeholpen heeft. De trekkende kracht is vooral Cor Hoekzema geweest die iedere dag aanwezig was.

Het volgende grote project, de uitbreiding van de haven ging ook gestaag verder. De vergunningaanvraag werd voorbereid en 
voor vooroverleg ingediend bij de gemeente Maassluis. De definitieve vergunning laat nog wel even op zich wachten. Het 
antwoord van de gemeente kwam tegen het einde van het jaar. 
Er dient een z.g. lange procedure te worden gevolgd die ongeveer een half jaar in beslag neemt. 
Als eerste moet er gewerkt worden aan het advies van de gemeente:

 De ingediende ruimtelijke onderbouwing moet nog verder aangevuld en geactualiseerd
 Geadviseerd werd om hiervoor een bureau in de hand te nemen dat ons daarbij kan begeleiden. Op de valreep van 

2022 is dat gedaan.
 Voorafgaand aan activiteiten zal een archeologisch onderzoek moeten worden uitgevoerd. Ook hiervoor is het bureau

benaderd.
 Het kostenplaatje is nog niet duidelijk, omdat de bureaus aan het einde van het jaar dicht waren.

Afgelopen jaar werd de ZWH op een andere wijze gepland. Er werd een jaarrooster gemaakt door Menno, zodat ieder ruim 
tevoren wist wanneer hij of zij aan de beurt was. Het betrof vooral de zaterdag ochtenden en in de zomer een enkele 
dinsdagavond. Het nieuwe systeem heeft volgens de havencommissie goed gewerkt en zal daarom ook dit jaar worden 
gebruikt. Het Jaarrooster staat inmiddels op de website. 
Ook zal er voor iedere werkdag een activiteit in de ledenadministratie geplaatst worden. Degenen die volgens het rooster aan 
de beurt zijn worden aan die activiteit gekoppeld. Voordeel hiervan is dat er automatisch herinneringen kunnen worden gestuurd
en dat men zelf als je onverhoopt niet kan je kan afmelden. Meteen daarna kun je jezelf voor een nieuwe datum aanmelden.

Zoals u in de Nieuwsbrief hebt kunnen lezen is er in het bestuur ook nog al wat gebeurd. Onze secretaris Liza werd ernstig ziek 
en moest haar functie tijdelijk neerleggen. De voorzitter van de havencommissie Menno stopte per 31 december, vanwege 
drukke privé zaken. En als klap op de vuurpijl stopte in december ook Cor Hoekzema. 
Wij waren inmiddels al wel in gesprek met enkele kandidaat bestuursleden, om in ieder geval de vacatures die er aan zouden 
komen tijdens de Jaarvergadering te vervullen. 
Piet Veerman, Richard Smit en Leendert Roza hebben inmiddels toegezegd een bestuursfunctie te aanvaarden, zodat we in 
ieder geval een quorum hebben in het bestuur. Zo als bekend is verdeelt het bestuur onderling de functies.
Piet zal zich inwerken als penningmeester.
Richard neemt de havencommissie voor zijn rekening en volgt dus Menno op als voorzitter havencommissie.
Leendert gaat Liza ondersteunen op het secretariaat.
Tijdens de Jaarvergadering worden zij dan door het bestuur voorgedragen zodat zij door de Algemene Ledenvergadering 
definitief als bestuurslid worden benoemd.
N.a.v. de oproepen in de Nieuwsbrieven hebben zich nog 2 kandidaten gemeld. Met hen worden nog gesproken gevoerd. Men 
hen worden door het bestuur nog gesprekken gevoerd.

Vooruitblikkend
Er liggen nog enkele grote klussen die uitgevoerd moeten worden of afgemaakt.

 Er wordt hard gewerkt aan een permanente afrastering bij de afspuitplaats, zodat de omgeving er netter uitziet. 
Offertes hiervoor zijn binnen.

 Achter de loods zijn de bomen gerooid om de schragenberging beter toegankelijk te maken. De strook langs de loods
zal worden verhard. Hiervoor zijn inmiddels ook offertes binnen.

 Tijdens harde regen staat de straat bij de woonark blank en duurt het lang voordat het water wegstroomt. Hiervoor 
wordt een oplossing gezocht. 

 Het parkeerterrein wordt breder gemaakt door de middenstrook naast de zandberging te egaliseren en met grind te 
verharden.

 We hopen in de loop van het jaar meer duidelijkheid te hebben over de uitbreiding.

Ik bedank iedereen die zich afgelopen jaar heeft ingezet voor de club. Speciaal bedank ik Marry en Wilma die samen met Jan 
Willem en ook Ybel weer hard hebben gewerkt om deze nieuwjaarsreceptie weer tot een succes te maken. 
Als laatste wens ik u allen een gezond en voortvarend jaar toe. 


