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GEEN REVOLUTIE MAAR EVOLUTIE 
VISIE OP DE TOEKOMSTIGE BESTUURSSTRUCTUUR VAN DE HAVEN VISSERSHANG TE HANK 

 

Introductie: 

De haven Vissershang is bovenal een jachthaven die plaats biedt aan ca. 450 ligplaatshouders. Deze 

ligplaatshouders vormen samen ook de grootste inkomstenbron voor de haven door de 

ligplaatsgelden. De ligplaatshouders zijn dan ook de grootste belangengroep in de haven, zowel in 

aantal personen als in financiële bijdrage aan de exploitatie van de haven. 

Een bijzondere groep van recreanten in de haven wordt gevormd door de leden van Scouting en de 

Jongeren Zeilvereniging (al is die laatste vereniging weinig actief) 

De haven Vissershang biedt ook gastvrijheid aan jaarlijks vele passanten. Ook deze passanten 

voorzien in een behoorlijk deel van de inkomsten en delen de steigers en overige voorzieningen met 

de vaste ligplaatshouders. 

In de haven zijn ook diverse bedrijven gevestigd die grotere of kleinere belangen hebben bij de 

haven.  

De grootste speler is wellicht de familie Weterings met Fluisterboten, verhuur boten en kano’s en 

aanmeerplaatsen voor restaurantbezoek. Verder heeft de familie Weterings belang bij een goede 

verstandhouding met zowel ligplaatshouders als passanten voor de verteringen in het restaurant. 

Fa. Vissers heeft geen ander belang in de haven dan de aanmeerplaats voor haar werkboten. 

Familie Peeters heeft ook een beperkt belang, feitelijk alleen nog de ligplaats voor de Postsloot. 

Ton Zopfi heeft waarschijnlijk een groter belang met zijn jachtservice bedrijf.  
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Stichting Havenbeheer Vissershang (SHV) 

Het dagelijks bestuur van de haven is in handen van de SHV. De SHV opereert aan de hand van door 

de SHV opgestelde meerjarenplannen welke zijn geaccordeerd door de Raad van Toezicht (RvT). De 

SHV houdt zich uitsluitend bezig met het beheer van de haven; in eerdere discussies ook wel de 

‘hardware’ genoemd.  

Na een periode van opbouw van de haven, waarbij goede stappen zijn gezet, is het nu tijd om te gaan 

werken aan een goede overdracht naar nieuwe bestuursleden welke in principe over ca. twee jaar 

zullen aantreden. Het heeft de grote voorkeur om de taken over meer personen te verdelen en het 

bestuur van de huidige drie naar vijf leden uit te breiden. 

Voorzitter:  

Kan een onafhankelijke bestuurder zijn. Voorzitter van de SHV zonder verdere bestuurstaken. De 

voorzitter leidt de bestuursvergaderingen van de SHV en vertegenwoordigt het bestuur. De 

voorzitter voert ook de onderhandelingen over de zakelijke contracten met de bedrijven in de haven. 

De voorzitter weet partijen te binden. 

Penningmeester:  

Kan een onafhankelijke deskundige zijn. Verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging, de 

facturering van liggelden e.d. en het bijhouden van de NAW gegevens van de ligplaatshouders en 

bedrijven, etc. 

Secretaris:  

Kan een onafhankelijke deskundige zijn. Voert alle gebruikelijke secretariaatswerken uit. Onderhoudt 

website e.d. 

Onderhoud:  

Kan een onafhankelijke deskundige zijn. Stelt meerjarenplannen op voor onderhoud en aanpassingen 

in de haven en stelt daar een begroting voor op. Ziet toe op de uitvoering van de door de RvT 

goedgekeurde meerjarenplannen. 

Havenzaken:  

Is een ligplaatshouder. Onderhoudt de contacten met de ligplaatshouders, Scouting en de 

zeilvereniging. Stelt een haven coördinator aan en stuurt deze aan. 

Het heeft de voorkeur om, indien er geschikte kandidaten zijn, de bestuursfuncties zoveel mogelijk te 

laten invullen door ligplaatshouders. Dit vergroot de betrokkenheid. 

Raad van Toezicht (RvT) 

De raad van toezicht controleert en adviseert de SHV. Het aanstellen van bestuursleden van de SHV 

is een taak van de RvT. De RvT moet meerjarenplannen met bijbehorende begrotingen, opgesteld 

door de SHV, beoordelen en goedkeuren vóórdat ze uitgevoerd kunnen gaan worden door de SHV. 

De RvT stelt de kaders op waarbinnen de SHV vrij kan opereren. 

De RvT bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 personen. 1 zetel wordt bezet door een door de 

Gemeente Werkendam aangestelde onafhankelijke voorzitter. Minimaal de helft van de overige 

zetels wordt bezet door leden van de Vereniging van ligplaatshouders. De overige zetels kunnen 

bezet worden door een afgevaardigde namens de bedrijven en/of eventueel externe deskundigen. 

Leden van de RvT zijn lid om bij te dragen aan een goed bestuur van de haven en niet om 

persoonlijke of zakelijke belangen te verdedigen. 
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Bedrijven die direct zitting nemen in de RvT moeten uitgesloten worden van opdrachten welke door 

de haven worden verstrekt en die een nader te bepalen, maar relatief laag bedrag te boven gaan. 

Iedere vorm van belangenverstrengeling moet namelijk worden vermeden. De RvT moet grote 

uitgaven beoordelen en goedkeuren en moet daarbij kunnen rekenen op de integriteit van de 

voltallige RvT. 

Belangenvereniging Bedrijven (BB) 

Het valt op dat slechts 2 van de 4 in de haven actieve bedrijven thans zitting hebben in de RvT en dat 

deze bedrijven bovendien proberen opdrachten te verwerven van de SHV. Dat is een conflict van 

belangen. 

De bedrijven doen er daarom goed aan zich te verenigen in een belangenvereniging waarbij alle 

bedrijven zijn aangesloten. Het aantal leden per bedrijf of de stemverhoudingen binnen die 

vereniging kan door de bedrijven zelf bepaald worden. Uit deze belangenvereniging vaardigt de 

Belangenvereniging één of twee vertegenwoordigers af naar de RvT. Deze afgevaardigden komen 

met hun bedrijf niet is aanmerking voor het verkrijgen van opdrachten van de SHV. Deze 

belangenvereniging doet er dus goed aan een echt onafhankelijke vertegenwoordiger af te vaardigen 

of één van de leden die géén opdrachten wenst te verkrijgen van de SHV. 

Vereniging van Ligplaatshouders (VL) 

Nieuw op te richten vereniging. Iedere particuliere ligplaatshouder is automatisch (verplicht) lid van 

de Vereniging van Ligplaatshouders. De contributie voor de VL wordt automatisch geïnd gelijk met de 

liggelden. Hoogte van de contributie moet nader worden vastgesteld en zal afhankelijk zijn van de te 

ontwikkelen activiteiten. Voorstel eerste jaar is € 10,-- / ligplaatshouder 

De VL heeft de volgende taken: 

 Vertegenwoordigen van de belangen van alle ligplaatshouders, vooral door overleg met de 

SHV. 

 Onderhouden en publiceren van wachtlijsten. Toewijzen van ligplaatsen 

 Inventariseren van klachten en ideeën van ligplaatshouders en deze behandelen. 

 Samen met de haven coördinator optimaliseren van het gebruik van de beschikbare 

ligplaatsen 

 Organiseren van jaarlijkse informatie avond / ledenvergadering 

 Organiseren van enkele activiteiten zoals nieuwjaarsreceptie, haringparty etc. 

Watersportverenigingen Vissershang en Oostkil 

Beide huidige watersportverenigingen gaan dan op dit moment verder als activiteitenverenigingen 

waar ligplaatshouders en eventueel ook watersporters van buiten de haven zich vrijwillig bij kunnen 

aansluiten. 

Inmiddels is er mandaat van de leden van beide watersportverenigingen om de mogelijkheden te 

onderzoeken om samen verder te gaan in een nieuwe vereniging. Voordat dat geeffectueerd kan 

worden zullen de algemene ledenvergaderingen van beide huidige verenigingen hier nog mee in 

moeten stemmen, en dat vraagt meer tijd. De nieuwe vereniging zal vooral een belangvereniging van 

ligplaatshouders zijn, waarbij er uiteraard ook ruimte is voor het organiseren van activiteiten zoals 

die bijvoorbeeld nu door beide WSV’s worden georganiseerd. 
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Scouting en Jongeren zeilvereniging 

Beide verenigingen zijn zelfstandig en overleggen direct zelf met de functionaris Havenzaken van de 

SHV en onderhouden voor activiteiten contacten met de Vereniging van Ligplaatshouders. In de RvT 

kunnen de belangen van beide jeugdverenigingen behartigd worden door de afgevaardigden namens 

de Vereniging van Ligplaatshouders. 


