JWS nieuws
Wintereditie 2014/2015

Automatische incasso van liggelden en contributie.
Evenals vorig jaar ontvangt u de factuur voor liggeld en contributie in de
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tweede helft van december. Het factuurbedrag zal in de eerste week van

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 origineel 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.

januari 2015 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.
Tarieven
Er bestaat geen recht van restitutie voor de contributie.
De contributie voor 2015 blijft onveranderd.
De huur voor de ligplaatsen gaat met 3,5% omhoog. Voor een overdekte
ligplaats
komt
de recht
huur op
€ 204,00
per voor
meter
voor een open
Er
bestaat
geen
van
restitutie
debreedte,
contributie.
ligplaats bedraagt de huur € 102.00 per meter breedte.
In ons voorjaars rondschrijven zal weer een overzicht worden opgenomen
van alle tarieven.
Wijziging van Bank.
De Jouster Watersport is met ingang van 2014 over gegaan 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 2015 te incasseren.
Verzekering
De verzekeraar voor brand en stormschade heeft in haar voorwaarden staan
dat, vanwege brandgevaar, tijdens de wintermaanden (1 nov – 1 april) er geen
opslag van gasflessen en jerrycans met brandstoffen in de boten mag plaats
vinden. Dat geldt voor de boten die in een schiphuis liggen.
U dient hier rekening mee te houden.

Gebruik van vloerbedekking ter bescherming van de boot.
We verzoeken de leden voortaan géén vloerbedekking meer te gebruiken
op steigers en palen ter bescherming van de boot. Als dit nat of vochtig
wordt droogt het niet op en blijft de onderkant lang vochtig.
De onderliggende constructie wordt hierdoor aangetast en gaat rotten.
Dit wordt pas zichtbaar als de vloerbedekking verwijderd wordt.
Op diverse plekken is dit al geconstateerd en willen we zien te
voorkomen.

Van de jachthavenbeheerder:
Als besluit in mijn vorige stukje in het zomerrondschrijven wenste ik een ieder
´alvast een zonnig vaarseizoen met veel vaaruren! Volgens mij is dat heel aardig
gelukt. We hebben een prachtige zomer gehad!
En zijn we verrijkt met een nieuw toegangshek op de Griene Moune.
Hoewel dat niet alom bekend is heeft de firma Heras alles uit de kast gehaald
dit hek zo snel mogelijk te leveren. Zij hebben alles opgemeten en in het werk
gezet in de vakantieperiode!
Vandaag hebben we een aantal boten op het droge gezet, morgen takelen we de rest. De
verenigingsvlag gaat daarna weer naar beneden en is het helaas einde vaarseizoen.
Voor vrijwilligers en havenbeheerder beginnen dan weer de werkzaamheden op het terrein en in de
gebouwen. De komende periode staat wederom in het teken van het vervangen van schiphuisdeuren
en aanpakken van de dragende constructies. Nieuw in de komende periode is het schilderen van de
nog goede schiphuisdeuren van Schiphuis A, B, C en D op de Griene Moune. Ook zijn er wat
timmerwerkzaamheden in de oude JWS ark.
Ondanks het feit dat we een beste groep vrijwilligers hebben kunnen we een paar extra handen
goed gebruiken! Voor inhoudelijke vragen of een rondleiding m.b.t. bovenstaande werkzaamheden
neem gerust contact op!
Om te proosten op wederom zo’n mooie zomer heten wij als beheerdersgezin u van harte welkom in
het havenkantoor op 31 december.
Als uw mailadres bij de vereniging bekend is ontvangt u een mail met daarin een uitnodigingen
tijdstip.
Tot ziens!

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, 1 april 2015
Party zalencentrum ’t Haske
Aanvang: 20.00 uur

Algemene ledenvergadering.

Zaterdag, 18 april 2015

Takeldag.

