JWS nieuws
Wintereditie 2013/2014
Contact:
It Noard 1
8512AB Broek
0513-413865 / 06-21692081
www.jousterwatersport.com
Openingstijden toegangshek
tot de JWS-havens zijn:
 07:00h – 19:00h tijdens de
klok wintertijd
 07:00h – 21:00h tijdens
klok zomertijd tot
takeldag
 06:00h – 23:00h tussen
takeldag in en takeldag uit
De hekken kunnen na deze tijd
niet meer geopend worden
met een reguliere pas/zender
Als in zo’n geval de beheerder
niet bereikbaar is dan moet er
een schiphuismeester of een
bestuurslid naar de haven
komen om u te ‘bevrijden’.
Een idee of wens voor een
winter activiteit?
Stuur dit dan in via mail of
postbus naar de JWS. We
gaan er dan naar kijken en
misschien staat het de
volgende keer op de agenda.

Automatische incasso van liggelden en contributie.
Evenals vorig jaar ontvangt u de factuur voor liggeld en contributie in de
tweede helft van december. Het factuurbedrag zal in de eerste week van
januari 2014 worden afgeschreven. Wij verzoeken u bij ontvangst van de
factuur te controleren of het rekeningnummer waarop geïncasseerd wordt
juist is.
Opzegging lidmaatschap en ligplaats.
U kunt tot 1 december uw ligplaats en lidmaatschap opzeggen. Als u later
opzegt dan geldt voor het liggeld een restitutie regeling. Deze houdt in dat
restitutie van het liggeld plaats vindt met inachtneming van een
opzegtermijn van twee volle maanden na de maand van opzegging. Als
voorbeeld: U zegt op in januari dan krijgt u restitutie over de periode april
t/m december.
Er bestaat geen recht van restitutie voor de contributie.
Tarieven
De contributie voor 2014 blijft onveranderd.
De huur voor de ligplaatsen gaat met 3,5% omhoog. Voor een overdekte
ligplaats komt de huur op
€ 197,00 per meter breedte, voor een open ligplaats bedraagt de huur €
98,50 per meter breedte.
In ons voorjaars rondschrijven zal weer een overzicht worden opgenomen
van alle tarieven.

Wijziging van Bank.
De Jouster Watersport gaat met ingang van 2014 over van ABN AMRO naar de
RABO bank.
Ons nieuwe bankrekeningnummer is NL44 RABO 0307 0936 97.
Deze rekening wordt tevens gebruikt om de liggelden en contributies begin
januari 2014 te incasseren.
Toeristenbelasting.
Ingaande 1 januari 2014 gaan de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en
Skarsterlân op in de nieuwe gemeente De Friese Meren. Ook Terherne wordt
aan deze nieuwe gemeente toegevoegd.
Hierdoor wijzigt de toeristenbelasting. Leden die binnen de nieuwe Gemeente
De Friese Meren wonen, hoeven geen toeristenbelasting (meer) te betalen.
Leden die buiten de nieuwe gemeente wonen en hun boot in de jachthaven
hebben liggen betalen nog wel toeristenbelasting. De Gemeente heeft, onder
voorbehoud van vaststelling door de gemeenteraad, de volgende tarieven
vastgesteld:
Lengte vaartuig van 4 tot 7 meter € 28.00
Lengte vaartuig van 7 tot 12 meter € 50,50
Lengte vaartuig meer dan 12 meter € 52.25
De toeristenbelasting wordt, zoals gebruikelijk, tegelijk met het liggeld en de
contributie in rekening gebracht.

Van de jachthavenbeheerder.

Jouster Watersport

Wat hebben we een prachtige zomer gehad.
Niet alleen op het water maar ook tijdens de werkzaamheden op onze havens. Er is deze zomer weer een hoop
werk verzet. Naast reguliere werkzaamheden zoals onkruid en mosbestrijding op verharding en beschoeiingen,
herstelwerkzaamheden (klein onderhoud) aan schiphuizen en open ligplaatsen hebben we ook nog tijd gevonden
voor het schilderen van veel gebouwen, daarnaast was het ook mogelijk de onderhoudsfrequentie aan het terrein
te verhogen. Dit alles is mogelijk door de groep vrijwilligers en onze stagiaire Abe Koopmans.
Abe is als fanatiek watersporter veel te zien op de Griene Moune. Toen de mogelijkheid zich aanbood om voor de
periode van 1 jaar stage te lopen bij zijn eigen vereniging heeft hij dat met beide handen aangegrepen. Abe is als
stagiaire aanwezig op woensdagochtend, donderdag en vrijdag. En mooie stabiele factor in de organisatie!
De groep vrijwilligers groeit en dat is mooi. De groep komt in actie als er zich een geschikte klus aandient.
Bijvoorbeeld het schilderen van de schiphuizen of kleine reparatiewerkzaamheden. Meestal is dat een dagdeel,
soms wat langer. Gezelligheid is een belangrijke factor.
Na takeldag pakken we het groot onderhoud weer op, dit houdt in dat we weer gaan werken aan nieuwe
schiphuisdeuren en vervangen van dragende delen bij de binnen ligplaatsen. De JWS doet deze werkzaamheden in
eigen beheer, dit is zonder vrijwilligers onmogelijk. Op deze manier blijft het liggeld betaalbaar.
Bent u benieuwd naar hoe het e.e.a. in zijn werk gaat dan nodig u van harte uit eens te komen kijken.
Diefstal of iemand ongewenst in uw boot.
Er is mij wel eens verteld door een ligplaatshouder dat er iemand op zijn boot is geweest, graag hoor ik dat zo
snel mogelijk. Omdat de havens voorzien zijn van een goed werkend beveiligingssysteem kan ik dan gericht zoeken
in de database naar nuttige camerabeelden.
Deze worden echter maar beperkte tijd in het systeem bewaard daarom moeten we zo snel mogelijk handelen.
Algemeen:
Regulier ben ik meestal aanwezig tussen 07.30 en 16.30, ondanks dat we nog niet in de haven wonen loop ik zo nu
en dan wel rondes in het weekeinde.
Voor vragen ben ik bereikbaar op ma-vr tussen 07.00-21.30 telefoonnummer 06-21692081
Voor het geval een hek niet functioneert of u kunt niet afmeren(er is iets met de ligplaats) dan kunt u mij ook
bereiken buiten bovenstaande tijden.
Bij brand of andere calamiteiten, eerst 112 daarna de lijst met contactpersonen in de volgorde zoals vermeld bij
het toegangshek.
Ik hoop u te zien op een van de winteravond activiteiten van de JWS.
Jan ten Bos

Activiteiten JWS
Winteractiviteiten.
Voor de winteravonden wordt u (indien uw email adres bij ons bekend is) uitgenodigd
via de mail.
Ook zal dit op de website bekend gemaakt worden.
Woensdag, 2 april 2014
Party zalencentrum ’t Haske
Aanvang: 20.00 uur

Algemene ledenvergadering.

Zaterdag, 12 april 2014

Takeldag.

