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WATERSPORTVERENIGING “DE SCHELDE”.  

OPGERICHT 20 DECEMBER 1934. 

 

Correspondentie:    WV De Schelde 

    Postbus 523 

      4600 AM Bergen op 

Zoom 

 

Hoofdlocatie:      Vermuidenweg 6   

(havenkantoor)      4612 PK Bergen op Zoom 

1536(voet/fiets)     Tel:   0164-237472 

1538(hijsplateau)               www.wvdeschelde.nl 

Havenmeester:     Corné Luijkx 

     E-mail:  havenmeester@wvdeschelde.nl 

 

Jeugdlocatie:     Calandweg 34 (fictief adres) 

“Aan Lager Wal”     4612 PG Bergen op Zoom 

            Tel.:   0164-263465 

 

Rabobank:     Rek nr 30.61.96.905 

          IBAN: NL94RABO0306196905 

          SWIFT-adres:RABONL2U 

 

Samenstelling van het bestuur: 

 

G.W. Aertssen (Bram)   Lievevrouwestraat 13 

Voorzitter      4611 JH Bergen op Zoom 

Gsm: 06-50518135 

                  E-mail:  voorzitter@wvdeschelde.nl 

 

A. de Valk (Aart)      

Secretaris      

      E-mail:  secretaris@wvdeschelde.nl 

 

      

R. van Egeraat (Ronald)    

VZ jeugdcommissie     

   E-mail:  vzjeugd@wvdeschelde.nl 

 

  

 

mailto:havenmeester@wvdeschelde.nl
mailto:voorzitter@wvdeschelde.nl
mailto:secretaris@wvdeschelde.nl
mailto:vzjeugd@wvdeschelde.nl
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A. Fiktorie (Annemiek)        

Waarnemend penningmeester   

   E-mail:     penningmeester@wvdeschelde.nl 

       

Vacant          

Voorzitter activiteiten      

commissie    

   E-mail:  actcom@wvdeschelde.nl 

 

Vacant       

Voorzitter 

technische commissie          

           E-mail:  tc@wvdeschelde.nl 

 

C. Luijkx (Corné)    Van der Rijtstraat 23 

VZ havencommissie    4611 PP Bergen op Zoom 

     Gsm:  06-49084724 

   E-mail:  vzhavencom@wvdeschelde.nl 

  

Clubkrant 

E. Willems     Parallelweg 183 

Redacteur clubblad     4624 JC Bergen op Zoom 

   Gsm:  06-12923998 

   E-mail: clubkrant @wvdeschelde.nl 

 

Clubhuis:     Vermuidenweg  

1536     4612 PK Bergen op Zoom 

Clubhuisbeheer  

   Tel:  0164-657693 

   E-mail: clubhuis@wvdeschelde.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opzegging van uw lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december van het lopende 
lidmaatschapsjaar.Het ledensecretariaat bevestigt de opzegging eveneens schriftelijk 

 

WV "De Schelde" is ingeschreven bij de KvK Breda onder no. 40280537 

mailto:penningmeester@wvdeschelde.nl
mailto:niasuijkerbuijk@home.nl
mailto:clubhuis@wvdeschelde.nl
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VOORWOORD van de voorzitter, 

 

7 april 2018   

Geachte leden,                                                                                                           

De drukte op de haven is weer 

toegenomen, leden liggen weer  

onder hun boot en zijn volop bezig 

met poetsen en antifouling onder het 

onderwaterschip aan het smeren.  

Ook de hijsploeg is weer bezig om alle schepen op tijd in het water te krijgen 

dus drukke maanden. 

Bij de volgende ALV van 20 april kunnen wij eindelijk het bestuur weer 

uitbreiden met drie man en een vrouw. Het laatste half jaar werd het bestuur 

maar door vier man uitgevoerd en een vrouw op de achtergrond die de 

financiën deed, en dit is te weinig om een vereniging van bijna 500 leden 

draaiende te houden. Al onze bestuursleden hebben nog een drukke job 

naast het bestuurswerk en dat geeft wel eens wrijving met hun eigen werk. 

Dus ja wij zijn blij dat wij het bestuur weer uit kunnen breiden zodat wij het 

werk weer een beetje kunnen verdelen. 

Voor info naar de nieuwe bestuursleden zie de definitieve aankondiging 

algemene (voorjaars) ledenvergadering elders in dit blad. 

Er is ook weer een nieuwe activiteiten commissie, enkele leden hebben zich 

aangemeld om deze commissie weer nieuw leven in te blazen. Er waren nog 

enkele leden die de openingstocht  en  sluitingstocht organiseerden maar nu 

zijn er enkele jongeren in de vereniging die de kar willen trekken om dit te 

gaan organiseren. Op de ALV wordt de nieuwe voorzitter voorgedragen aan 

de leden. 6 mei is de havendag en 26 en 27 is de openingstocht naar 

Bruinisse. Er komt nog informatie over deze dagen per e-mail. 

Graag zien wij u op de ALV van 20 april, wij zijn er voor u.  

Met zeezoute groeten 

Namens het Bestuur, 

Bram Aertssen.  
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Aanwezigheid Havenmeester 

 

Van 05-03-2017 tot  13-05-2018 

Maandag  9:00 uur t/m 12:00 uur  

Dinsdag  9:00 uur t/m 12:00 uur  

Woensdag  vrij  

Donderdag  9:00 uur t/m 12:00 uur  

Vrijdag  9:00 uur t/m +/- 16:00 uur  

Zaterdag  9:00 uur t/m +/- 16:00 uur  

Zondag   

  
Van 14-05-2017 tot  23-09-2018 

Maandag  9:00 uur t/m 11:00 uur 16:00 uur t/m +/- 18:00 uur 

Dinsdag  9:00 uur t/m 11:00 uur 16:00 uur t/m +/- 18:00 uur 

Woensdag  9:00 uur t/m 10:00 uur 17:00 uur t/m +/- 18:00 uur 

Donderdag  9:00 uur t/m 11:00 uur 16:00 uur t/m +/- 18:00 uur 

Vrijdag  9:00 uur t/m 11:00 uur 16:00 uur t/m +/- 18:00 uur 

Zaterdag  9:00 uur t/m 11:00 uur 16:00 uur t/m +/- 18:00 uur 

Zondag 10:00 uur t/m 11:00 uur 17:00 uur t/m +/- 18:00 uur 

 
 
De havenmeester probeert bij hijsbeweging buiten het schema aanwezig te 
zijn. Zie havenkantoor en/of Website  voor aangepaste tijden.’ 
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De inschrijving Deltaweekend staat open! 

 

Sommigen zaten er al even op te wachten en nu is het zo ver, de inschrijving 

voor het Deltaweekend 2018 is geopend! De inschrijvingen lopen, net als 

vorig jaar, via Manage2Sail. In M2S vind je ook de Notice of Race en de 

wedstrijdbepalingen. Het Deltaweekend is een papierarme regatta en daarom 

worden deze documenten niet meer op papier uitgedeeld. 

 

Verzekerd zijn van een plek aan de startlijn in juni? Schrijf je dan direct in 

voor het Deltaweekend 2018 in Zierikzee! Inschrijvingen voor ORC/IRC, R&P 

en sportboten voor 1 mei krijgen 10% korting. 

 

Nieuw! Nu ook inschrijving per wedstrijddag mogelijk 

Ongemeten schepen, Old-Gaffers, CR-jachten en Twohanded deelnemers 

kunnen in plaats van voor de volle drie dagen ook per dag inschrijven. 

 

P 
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Uit de oude doos……. 
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Politie in Zeeland krijgt geen vat op bijna verdrievoudigde diefstal 
buitenboordmotoren 
 

Middelburg – Het begint een aardig hoofdpijndossier te worden voor de 

politie. De diefstal van buitenboordmotoren in Zeeland is het afgelopen jaar 

bijna verdrievoudigd. Werden in 2016 nog 47 motoren ontvreemd, in 2017 

waren dat er 122. Vooral de jachthavens rond het Veerse Meer zijn populair 

bij criminelen.  

Niet alleen buitenboordmotoren worden gestolen, boten worden ook 

geplunderd. “Lastig te voorkomen”, zegt Dick Visser van het politieteam 

Oosterscheldebekken. “We drukken eigenaren op het hart zoveel mogelijk 

waardevolle spullen van de boot af te halen. Daarnaast is het verstandig de 

buitenboordmotor mee te nemen, als dat kan.” (Omroep Zeeland, ‘Ze moeten 

m’n spullen niet kapot maken’ – Omroep Zeeland) 

Auteur schipper  

 

  

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/103847/Politie-krijgt-geen-vat-op-massale-diefstal-buitenboordmotoren
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/103858/Ze-moeten-m-n-spullen-niet-kapot-maken
https://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/author/schipper/
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Aan de leden en begunstigers van;  
W.V.”DE SCHELDE” te Bergen op Zoom 

Bergen op Zoom, 7 april 2018 

 
Definitieve aankondiging algemene (voorjaars) ledenvergadering  
 

Datum:  vrijdag 20 april 2018 
Plaats:  Clubhuis Vermuidenweg 4  

Aanvang:  20.00 uur 

Voorlopige agenda:  

1 Opening. 
2 Vaststellen notulen ALV 24 november 2017 (Af te halen vanaf 10 april 2018 op 

havenkantoor) of digitaal op de website. 
3 In en uitgaande post 
4 Jaarverslag 2017 Penningmeester (Af te halen vanaf 10 april tussen 9.00 uur en 

12.00 uur op havenkantoor of bij de penningmeester per e-mail)  
5 Verslag kascommissie. 
6 Vaststelling van het jaarverslag 2017. 
7 Benoeming nieuwe leden kascommissie.  
 

8 Reglementair aftredend bestuurslid: 
Voorzitter Bram Aertssen, 4 termijnen bestuurslid. (Artikel 12, Statuten) bij geen 

kandidaten nog een jaar tot april 2019  

Voordracht nieuwe Voorzitter technische commissie de heer Ruud de Waal.  

Voordracht nieuwe Voorzitter Activiteiten commissie de heer Robin de Kok  

Voordracht nieuwe 1e Penningmeester de heer Hans Nijssen  

Voordracht nieuwe 2e Penningmeester mevrouw Annemiek Fiktorie 

Tegenkandidaten die deze functie ambiëren dienen zich 10 dagen voor de ALV 

bij de Secretaris aan te melden. 

 

9 Pauze 
10 Verandering van het Jachthavenreglement 
11 Nieuwe omheining jachthaven 
12 Bestuur mededelingen.  
13 Huldiging jubilarissen. 
14 Rondvraag. 
15 Sluiting 
 

 

Hopende u allen te mogen begroeten;  

Namens het Bestuur, 

 

Bram Aertssen 
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Diefstalpreventie 

Een boot is een gemakkelijk doelwit voor het dievengilde. Het is helaas nog 

steeds zo dat er dagelijks boten en buitenboordmotoren worden gestolen. Dit 

overkomt ieder jaar 1 op de 200 booteigenaren. De diefstal van waardevolle 

spullen uit de boot komt hier nog bij. In veel gevallen vergoeden de 

verzekeraars op de bootverzekering (een deel van) de schade.  Als eigenaar 

blijft een diefstal erg vervelend. Tevens levert het claimen van diefstalschade 

bij verzekeraars de nodige administratieve rompslomp op (aangifte doen bij 

politie, invullen schadeaangifteformulier, etc).  De boot en/of buitenboordmotor 

is weg, en naast de financiële schade kan deze in veel gevallen ook niet snel 

worden vervangen. Alle reden voor u om preventiemaatregelen te treffen. Er 

zijn goede mogelijkheden om uw boot te beveiligen tegen diefstal. Daarnaast 

zijn er ook systemen die het mogelijk maken dat de boot snel teruggevonden 

wordt na diefstal, zogenaamde vaartuigvolgsystemen. 

 

Preventietips 

Net als bij het voorkomen dat uw auto wordt gestolen zijn er ook voor uw boot 

en/of buitenboordmotor een aantal eenvoudige maatregelen te nemen. 

Hieronder zijn een aantal tips opgenomen hoe u dit kunt voorkomen. (let op 

dat sommige hieronder genoemde tips minder vrijblijvend zijn en een vereiste 

kunnen zijn bij verzekeringsmaatschappijen).  

 

 Leg de boot zo goed mogelijk vast met een kabel of ketting en met een 

goedgekeurd slot.  

 Maak het inbrekers lastig, zorg voor goed hang- en sluitwerk bij de 

kajuitingang.  

 Zorg voor een aanvullend elektronisch beveiligingssysteem, bijvoorbeeld 

een alarmsysteem of een vaartuigvolgsysteem. 

 Stal uw vaartuig in de winter in een veilige botenstalling.  

 Als u uw boot op een trailer heeft staan, beveilig deze dan met een 

passend en goedgekeurd slot (bijv. een koppelingsslot of wielklem). 

 Registreer de gegevens en kenmerken van uw boot. De registratiekaart 

kunt u downloaden via www.stichtingvbv.nl.  

 Indien mogelijk haal uw motor van de boot of zorg anders dat er een 

goedgekeurd buitenboordmotorslot op zit. 

 Niets erin, niets eruit; neem waardevolle spullen mee bij het verlaten van 

de boot.  
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 Doe bij diefstal of vermissing altijd aangifte bij de politie. 

 

Beter beveiligd 

Verzekeraars vinden het belangrijk om diefstal van boten en 

buitenboordmotoren tegen te gaan. Dit om de schadelast te beperken en 

daarmee de premies betaalbaar te houden. De verzekeraars hebben samen 

met de overheid en brancheorganisaties het Keurmerk voor 

Vaartuigbeveiliging ontwikkeld. Het Keurmerk geldt alleen voor 

beveiligingsproducten die aan de gestelde VbV-eisen voldoen. Een aantal 

verzekeraars eisen deze producten of verlenen korting als deze producten zijn 

geïnstalleerd. Informeer naar de mogelijkheden. 

 

Categorieën beveiligingsproducten 

Binnen het Keurmerk Vaartuigbeveiliging worden een drietal categorieën van 

beveiligingsproducten onderscheiden. 

 

Categorie 1 Mechanische beveiliging (kabels en sloten) 

Categorie 2 Alarmsysteem 

Categorie 3 Vaartuigvolgsysteem 

Info, Yachtverzekeringen 
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Rabobank Clubkas Campagne - Stem op WV de Schelde 
 

Rabobank Zuidwest-Brabant draagt het verenigingsleven in de regio een 

warm hart toe. Daarom stellen wij € 150.000 beschikbaar voor de Rabobank 

Clubkas Campagne! Als lid van onze bank mag u meebeslissen waar deze 

bijdrage naartoe gaat. U kunt van woensdag 4 april t/m maandag 16 april 

2018 uw stem uitbrengen op clubs die deelnemen aan de Rabobank Clubkas 

Campagne. Uw stem is dus geld waard! 

 

Ben u klant van de RABOBANK? Dan heeft U onlangs een persoonlijke kaart 

via de post ontvangen met een unieke stemcode.  

Met deze code kunt u stemmen op de verenigingen en/of stichtingen die u 

een warm hart toedraagt. Met de persoonlijke stemcode kunt u van 4 april t/m 

16 april 2018 op deze website inloggen en uw stemmen uitbrengen.  

 

U krijgt vijf stemmen die u kunt uitbrengen op uw favoriete clubs, waarvan 

maximaal twee op dezelfde club. Het stemmen gebeurt in een beveiligde 

omgeving en vindt plaats in drie stappen. Bij iedere stap staat uitgelegd wat u 

kunt verwachten en welke stappen u moet uitvoeren om uw stemmen 

succesvol uit te brengen. 

 

Elke stem telt. Laat deze dus niet verloren gaan en stem op WV de Schelde! 
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ijgaand een foto van de Kop van het Hoofd, met Willem Vergroesen (van de 

Watermolen) en Philip Buijs, havenmeester. - Info:Jan Weyts 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

. 

      

  

2018 
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Activiteitenkalender 2018/2019  W.V. “De Schelde”  

 

 20 April 2018        Voorjaars-ALV  

 6 Mei 2018    Havendag locatie Vermuidenweg 

        Aanvang 14.30 uur   

Tijdens deze middag zal er voor de kinderen een 

springkussen aanwezig zijn. Tevens hebben we 

een Rad van Fortuin, waarmee leuke prijsjes te 

winnen zijn. Wij zorgen voor hapjes, drankjes en 

bestellen alvast een zonnetje! Consumptiebonnen 

10 st. voor € 5,--  

 

 26/27 Mei 2018     Openingstocht Bruinisse met barbecue 

 15/16 September 2018  Sluitingstocht Goes (koud- en warm buffet) 

 14 Oktober 2018   Delta Combi (jeugd)  

 27 Oktober 2018    Waailappenrace 

 28 November 2018   Mosselavond 

 23 November 2018      Najaars-ALV  

 6 Januari 2019   Nieuwjaarsreceptie 15.30 uur  

Kijk ook eens op onze facebookpagina 

https://www.facebook.com/wvdescheldeboz  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhgNC0uMTJAhVCPg8KHalSBHkQjRwIBw&url=https://glendaloughguidedwalks.wordpress.com/facebook/&psig=AFQjCNFUimluAxO868agmp1nFs6Q6kXGbA&ust=1449395300393617
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