November 2012

BTW verhoging per 1 oktober 2012.
De overheid heeft per 1 oktober 2012 de BTW verhoogt van
19% naar 21%. Het Bestuur heeft besloten de liggelden voor
2012 niet meer te wijzigen. De BTW verhoging zullen we met
ingang van 1 januari 2013 in onze huurprijzen doorberekenen.
Automatische incasso van liggelden en contributie
In de Algemene Leden Vergadering van 5 april 2012 heeft de
vergadering ingestemd met het vervroegen van de inning van
de liggelden en de contributies naar januari.
U ontvangt de factuur voortaan in de tweede helft van
december en in de 1 e week van januari zal het factuurbedrag
van uw rekening worden afgeschreven.

Winterprogramma 2012 – 2013
JOUSTER WATERSPORT
(opgericht in 1932)

www.jousterwatersport.com
e-mail adres: admin@jwsjoure.com

Opzegging lidmaatschap en ligplaats.
U kunt tot 1 december uw ligplaats en lidmaatschap opzeggen.
Als u later opzegt dan geldt voor het liggeld een
restitutieregeling. In het jachthavenreglement dat in de ALV
van 5 april 2012 door de leden is goedgekeurd staat een
restitutieregeling. Deze houdt in dat restitutie plaats vindt
met inachtneming van een opzegtermijn van twee volle maanden
na de maand van opzegging.
Bij beëindiging van het lidmaatschap bestaat geen recht op
restitutie van de contributie.
Tarieven 2013
De tarieven voor een ligplaats zullen evenals vorig jaar worden
verhoogd met 3,5%. Daarnaast zal de BTW omhoog gaan van
19% naar 21%. In het voorjaarsrondschrijven zullen alle
tarieven voor 2013 worden opgenomen.

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

Graag uw attentie,
Stormbalken dienen de leden zelf in de schiphuizen te plaatsen
voor Jachthavenreglement wijzen:
6.16 Zonder toestemming van de technisch commissarissen
mag in en aan de ligplaatsen niets worden gewijzigd. Dit
is ook van toepassing voor het aanbrengen van
aanvaringsbeschermde materialen aan de waterdeuren,
constructies en meerpalen.
1 december 2012.
Om schade aan de JWS eigendommen te voorkomen wil het
bestuur haar leden op het volgende artikel uit het

JWS-ACTIVITEITEN
Vanaf januari 2013
NDO te Akkrum
Aanvang: 20.00 uur

Vaarbewijs 1,
Vaarbewijs 2,
Groot Pleziervaartbewijs,
Cursus basiscertificaat marifoon,
GMDSS- module,
Marcom-B certificaat,
Marcom-A certificaat,
Meer informatie over bovenstaande
trainingen zijn te vinden op de JWSwebsite www.jousterwatersport.com

Donderdag, 4 april 2013
Party zalencentrum ’t Haske
Aanvang: 20.00 uur

Algemene Ledenvergadering

Zaterdag, 13 april 2013

Takeldag

Mastenberging in schiphuizen,
Bij stalling van masten voor winterberging dient men deze
meteen te voorzien van naam en telefoonnummer.
Zoniet, dan kunnen deze na 1 januari 2013 op verzoek van het
bestuur worden verwijderd.

Van de Havenbeheerder,
JWS-vlaggen, toegangspassen, zendertjes, stickers e.d.
kunnen op werkdagen tussen 12:00 en 13:00h worden afgehaald
in het JWS-havenkantoor.
Bij eventuele afwezigheid van de havenbeheerder rond deze
tijd kan worden gebeld met tel. 06-21 69 20 81
Ook heeft de JWS een twitter account : @jwsjoure

E-mail adres,
Om in de toekomst ook via e-mail met onze leden te
communiceren vragen wij aan alle leden een e-mail te versturen
naar het e-mail adres van de JWS: admin@jwsjoure.com

