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Moorings 

Dankzij de inzet van het Regioteam Delta Noord van het Watersportverbond 

kunnen we de terugkeer van de gele moorings in het Haringvliet en het 

Hollandsch Diep weer tegemoet zien. 

 

Slijkgat 

Via de media kwamen we op de hoogte van een grondberoering van een jacht in 

het Slijkgat met uiterst vervelende afloop. Gewaarschuwd werd voor een 

ondiepe plek. Inmiddels is er gebaggerd en moet het mogelijk zijn het Slijkgat 

zonder problemen door te komen naar de SG. 

Belangrijk hierbij is de vaargeul aan te houden en absoluut niet buiten de tonnen 

te gaan. Er is een geul gebaggerd in het Slijkgat tussen de tonnen. Het passeren 

van de tonnenlijn is zeker niet van gevaar ontbloot. Bedenk dat het gemiddelde 

vissersschip een diepgang heeft van pakweg 3,50 meter. Naar verluid is de 

diepte van de geul 4,50 meter boven NAP. 

 

 

 

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) 

Met deze wet wil de regering dat verenigingen en stichtingen zich professioneler 

gedragen. Aanleiding van de wet is het zich verrijken van bestuurders ten koste 

van een vereniging of stichting. De WBTR treedt 1 juli 2021 in werking en is 

ingesteld om voor alle rechtsvormen dezelfde principes van goed bestuur inhoud 

te geven.  

Een belangrijk onderdeel van de WBTR is de persoonlijke, hoofdelijke 

aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders. Deze aansprakelijkheid 

bestond reeds, maar de wet is strenger geworden. Als er wat misgaat binnen de 

vereniging, kun je persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, ook voor daden van 

medebestuursleden. Daarbij maakt het niet uit of je een betaalde bestuurder of 

een vrijwilliger bent. Door de vereniging in terichten volgende de WBTR 

verklein je de kans dat er wat misgaat en is de kans op vervelende persoonlijke 

consequenties vrijwel nihil. 
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Goed bestuur is bestaat onder andere uit: 

- Integer handelen in het belang van de organisatie 

- Democratische besluitvorming 

- Transparantie 

- Het nemen van verantwoordelijkheid. 

 

Om te komen tot een goed bestuur is een WBTR- stappenplan opgesteld. 

De stappen zijn: 

1. Waarom WBTR en wat moet je doen 

2. Goed bestuur 

3. Aansprakelijkheid van bestuursleden 

4. Tegenstrijdig belang 

5. Afwezigheid van bestuursleden 

6. Meervoudig stemrecht 

7. Toezicht 

8. Bindende voordracht 

9. Raadgevende stem 

10. Statuten. 

Voor meer informatie: diverse websites met als kenmerk WBTR 

Bron www.webtr.nl 

 

Subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud 

sportaccommodaties (BOSA). 

Via deze regeling kunnenn amateurs[portorganisatie subsidie aanvragen voor de 

bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en voor de aanschaf van 

sportmaterialen.   

Definitie van een amateursportorganisatie: privaatrechtelijk rechtspersoon 

zonder winstoogmerk, die accommodatie ter beschikking stelt aan amateursport 

voor lokaal gebruik. 

Iedere organisatie registreert haar activiteiten in het Handelsregister van de 

Kamer van Koophandel via een SBI-code. Begint de SBI-code met de cijfers 

http://www.webtr.nl/
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93.1 dan komt de organisatie in aanmerking voor subsidie; hierop bestaan 

uitzonderingen. De drempel bedraagt € 5.000, d.w.z. de aanvraag moet boven dit 

bedrag uitgaan. Het subsidiebedrag is 20% van de subsidiabele kosten inclusief 

BTW. 

Voor meer informatie www.dus-i.nl en andere websites. 

Bron: www.dus-i.nl 
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