
Groot toeroverleg 25 januari 2017 
Met dank aan Martijn voor het notuleren! 

   
Aanwezigen: 
Susanne Swenne, Iris, Cor Lammes, Marcel van Maaren, Renate Bongertman, Frans Bongertman, Lody Koning, 
Irene Ettema, Janny Oosterkamp, Mathilde 't Hart, Kees en Anneke …. , Martijn Bakker (not), Maup van 
Leeuwen, Abko Buik, Henk Nijkamp, Henk Rouwenhorst, André Wijers, Siep Littooij, Cyta Tegelberg, Joost … , 
Paul van der Lee (vz) 
  
Besproken onderwerpen 
Toertochten 
Tevreden over de organisatie van de toertochten. Renate, Frans en Cor blijven dit doen. 
Motto is altijd: Samen uit, samen thuis. 
Door leden (buiten de commissie) georganiseerde tochten zijn geen DKV tochten 
Giethoornkamp is leuk (= DKV evenement). Ab blijft dit organiseren 
Pinksterkamp blijven Renate en Frans organiseren. Dit loopt erg terug. Aanmeldingen vallen tegen. 15 april is 
de sluitingsdatum. Als er dan niet genoeg aanmeldingen zijn, dan gaat het niet door. Misschien een ander 
weekend plannen. Staat ook niet op de website (hele toerkalender staat niet op website). 

  
Lijst toerleden 
We hebben besproken om onderling een toerledenlijst aan te leggen. Toervaarders geven zelf aan om op deze 
lijst te komen. De lijst is bedoeld om de onderlinge communicatie te verbeteren. Irene heeft aangegeven hierin 
de spil te willen zijn. 
Actiehouder Irene 

 
Toertocht verslagen  
Op website en in de kajak. Afspraak is dat er van elke toertocht een kort (of langer) verslag gemaakt wordt dat 
op de website komt. Het zelfde verslag kan in een moeite per mail door naar de kajakredactie 
(dkvkajak@deventerkanovereniging.nl). 
  
Lezingen 
Jur heeft een aantal lezingen georganiseerd. Dit is gewaardeerd en goed bezocht. 3 tot 4 per jaar is wel goed. 
Jur wil dat blijven doen. Mogelijke onderwerpen: EHBO, BPR (navigatie), vaar regelgeving. 
Actiehouder Jur. 
  
Workshop  
Een aantal workshops (Ruud: polyester, Ab: Bisonyl).  
Jur: Polyester workshop staat ook op ondehoudsoverleg.  
Ruud is ook wel geneigd om de polyester workshop ongeveer eens per jaar te organiseren. Bijv. april-mei. 
Daarnaast een andere winter workshop. 
Onderhoud aan toervloot. Maart een inspectie (ivm aankomende kanomarkt). April/mei bij polyester 
workshop repareren. Ab en Jur doen inventarisatie. Henk N wil wel helpen. 
Actiehouders: Ab, Jur Henk N. 
  
Veluwerallyorganisatie  
Jammer dat DKV daar nu zo weinig bemoeienis mee heeft. Stichting Veluwerally organiseert dat, maar ze heeft 
mensen nodig. Siep: We moeten daarmee ook DKV en de kanosport meer in de kijker kunnen spelen. Paul: 
proefvaren is goed bezocht. Volgende keer: bordjes langs de weg, draaiboek beetje aangepast, coördineren 
van vrijwilligers en bijdragen aan organisatie. Nu nieuwe vorm bepalen, wat doet Deventer als startplaats. Er 
gaat heel veel op routine. Alleen de rol van DKV is veranderd. Cyta wil dit wel voorzichtig doen. 
Actiehouders: Cyta, Paul  
  
Veluwerallytocht 
De toercommissaris (wie dat ook wordt) van DKV is verantwoordelijk voor de organisatie van de tocht. 
Vacature (Iris?) 



Opmerking Ab over "Jan Westerbord". Kan deze in ere hersteld worden? Paul informeert bij Veluwerally 
organisatie. 
Actiehouder: Paul 
   
Open dag 
Dit jaar niet gedaan. Op een andere manier mensen uitnodigen om mee te varen in een boot. Open dag op 
"welkom op het water" weekend (WSV watersportdag).  
Beginnerscursus en "kom varen op woensdagavond" zullen apart geadverteerd worden.  
Actiehouders: Martijn. Siep. 
  
Website en publikatie 
Website, kranten, facebook. Flyers uitdelen. Er zijn een soort visitekaartjes met verwijzing naar website en 
facebook pagina. 
Actiehouders: Paul, Martijn.  
  
Beheer van de botenwagen 
Renate, Jur en Paul hebben een sleutel en beheren de botenwagen.  
Aanmelden/aanvragen gebruik bij beheerder.  
  
Budget 
Toer heeft als discipline een budget van de vereniging DKV. Dit budget wordt nu onvoldoende benut. Voorstel 
voor budget van het komende jaar moet in november - december opgesteld worden. 
Onderdelen/posten in het budget zijn: 
o DKV toerboten 
o Spatzeilen 
o Peddels 
o Diversen materialen bootonderhoud 
o Informatiemateriaal tbv het organiseren van kanotochten (kaarten, boekjes) 
o Opendag materialen  
o Vaar vergunningen 
o "vrij te besteden"  (voor een keer gebak, aanvulling van de vervoerskosten bij een verre tocht, 

Parkeergeld voor Busloo, EHBO aanvulling na ongeval, etc. – kleine zaken) 
We zijn nog op zoek naar een paar mensen die de toercommissaris daarbij wil assisteren. 
  
Toercommissaris 
Paul wil graag beginnerscursus, eskimoteercursus, KVA, veiligheidstrainingen en andere opleidingen (blijven) 
begeleiden. Hij blijft in het bestuur als bestuurslid verantwoordelijk voor opleidingen en veiligheid. Hierdoor 
ontstaat een nieuwe bestuursfunctie voor toercommissaris. Er komen meer vacatures (wedstrijd en polo). 
Paul maakt een beschrijving van de functie  toercommissaris. 
Actiehouder: Paul 
  
Belangrijke data 
22 maart woensdag avond ALV 
2 april kanomarkt bij Arjan Bloem 
  
Verbeterpunten 
o Vermelding vaardiscipline in ledenlijst 
o Actuele toerlijst aanleggen ipv ledenlijst  -  Irene Ettema heeft aangegeven deze bij te willen houden 
o Vermelden nieuwe leden in de kajak  -  Voorstel naar de kajakredactie 
o Kajak op de website zetten  -  kan de kajak redactie zelf 
o Informatievoorziening kan beter en ook op papier blijven doen 
o Kajak moet op papier blijven (Siep brengt dit bij het bestuur in) 
o Communicatie over gebruik van botenwagens, contactpersonen per wagen op volgorde op website 

plaatsen. Bestuur bepaalt beheersregels. 
  
  

 


