
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wintereditie 2015/2016 
 
Contact: 
It Noard 1 
8512AB Broek 
0513-413865 / 06-21692081 
www.jwsjoure.nl 
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 
Na deze tijd is het niet meer 
geoorloofd om je op het 
haventerrein te bevinden. 
 

Nieuwe vrijwilliger. 
Onlangs hebben we vanuit de JWS contact gezocht met de Wurkjouwer van 
de gemeente de Fryske Marren. We hebben de Wurkjouwer gevraagd of ze 
belangstelling hadden om iemand die weer in het arbeidsproces moet komen 
werkervaring op te laten doen bij de JWS. Met het oog op hand en span 
diensten op en om de haven kan Jan ten Bos altijd hulp gebruiken. De 
Wurkjouwer heeft inmiddels iemand voorgesteld waarmee we nu in gesprek 
zijn. Hopelijk kunnen we via de site deze nieuwe vrijwilliger snel aan u 
voorstellen. 
 
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. 
 
 

JWS nieuws 
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 2016 worden afgeschreven. Wij verzoeken u bij ontvangst van de 
factuur te controleren of het rekeningnummer waarop geïncasseerd wordt 
juist is en deze op moment van incasseren voldoende saldo bevat. 

Gebruik van vloerbedekking ter bescherming van de boot. 
Sinds ruim twee jaar worden ligplaatsen aan nieuwe leden verhuurd met 
een verbod op het aanbrengen van tapijt. I.v.m. de vele schade die 
hierdoor wordt veroorzaakt willen we zo spoedig mogelijk alle tapijt 
graag verwijderd zien. Het bestuur vraagt u hierbij dan ook eventueel 
aanwezig tapijt op korte termijn te verwijderen en eventueel te 
vervangen door daarvoor speciaal ontwikkelde beschermingsmaatregelen. 
Bij twijfel graag overleg met onze jachthaven beheerder. 
 

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. 
De contributie voor 2016 blijft onveranderd.  
De huur voor de ligplaatsen gaat met circa 3% omhoog. Voor een overdekte 
ligplaats komt de huur op € 210,- per meter breedte, voor een open ligplaats 
bedraagt de huur € 105,- per meter breedte. 
In ons voorjaars rondschrijven zal weer een overzicht worden opgenomen 
van alle tarieven. 



  
Van de jachthavenbeheerder,     

 

Het loopt het alweer richting einde vaarseizoen. 

Het gaat me eerlijk gezegd veel te snel. 

Op dit moment zijn we alweer bezig met de indelingen van takeldag, en de voorbereidingen voor de komende 
winterklussen. Er komt weer een hoop timmer en schilderwerk op ons af. 

Daarnaast wordt er gestart in week 44 met het vervangen van de laatste 3 daken op de houten Flier. Hierover 
vindt u op de website  meer informatie. www.jwsjoure.nl  

Ook de firma Leemburg komt weer langs, zij gaan de beschoeiing vervangen van de watersteiger. 

Wat veel tijd in beslag neemt is het beheer van de ligplaatsen.  

Het is te merken dat de recessie voorbij is. Al lange tijd liggen we voor 100% vol. Naast de overdekte 
ligplaatsen begint er ook een wachtlijst te ontstaan voor open ligplaatsen. Om toch nieuwe leden of leden die 
een grotere boot kopen van dienst te kunnen zijn is het onvermijdelijk om te schuiven in de bezetting. Schepen 
die op een te brede plaats liggen zullen moeten worden verhuisd. Om een zo effectief mogelijke indeling van de 
havens te krijgen. Het verzoek tot het innemen van een andere ligplaats is niet vrijblijvend, maar noodzakelijk. 
Ik ben dan erg blij met uw medewerking. 

Ook als u een wens heeft m.b.t. een andere ligplaats dan hoor ik het graag. 

De bezetting is continue in beweging dus er zijn mogelijkheden. 

Ik hoop u tegen te komen op één van de winteravondactiviteiten! 

 

Jan ten Bos 

Jachthavenbeheerder Jouster Watersport 

 

 

 

Winteractiviteiten. 
25 november 2015 vanaf 20:00 uur -  Verhaal en film over Sterke Yerke (door Henk van Dam). 
31 december 2015 vanaf 15:00 uur  -  Oliebollenmiddag in het havenkantoor. 
 
Andere activiteiten worden op de website geplaatst, wanneer hier meer over bekend is. 

Woensdag, 6 april 2016 
Party zalencentrum ’t Haske 
Aanvang: 20.00 uur 

Algemene ledenvergadering. 

Zaterdag, 16 april 2016 Takeldag. 
 


