Maart 2011

Postadres:

J.W.S.
Postbus 250
8500 AG JOURE
www.jousterwatersport.com

Telefoon, antwoordapparaat en e-mail voor mededelingen en activiteiten:
(0513) 41 38 65
admin@jwsjoure.com

Havenmeester:

T.J. Schilt
Jachthaven Houten Flier
bij it Noard 1 ab
8512 AE BROEK (0513) 41 90 50

Rekeningnummer J.W.S.: ABN-AMRO 62.04.18.486
Bestuur
A. Bosch
S. de Vries
R.T.J. Mittendorff
J.O. Paulusma
J.J.G. van Hofwegen
Geert Hoekstra

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Ligplaats commissaris
Technisch commissaris

(0513) 41 40 09
(0513) 41 75 85
(0513) 41 58 29
(0513) 41 64 79
(0513) 41 55 78
(0513) 41 28 95

Verenigingszeilen:
S. Talman

(0513) 41 34 66

Marrekrite
E. Huisman

(0513) 41 67 02

Schiphuismeesters
R.B. Rijpkema
A.A. de Roos
A. Sikkes
T.P. de Wrede
C.J. Cnossen

Griene Moune
Griene Moune
Griene Moune
Houten Flier
Houten Flier

Kluscommissie
Opgave bij de havenmeester dhr. T.J. Schilt

(0513) 41 50 23
(0513) 41 43 21
(0513) 41 58 31
(0513) 41 52 46
(0513) 62 81 06

(0513) 41 90 50

Ereleden
De heren K. Bergsma en H.J. Bezemer.

2

Van uw voorzitter,

Zoals u verderop in de agenda voor de Algemene Ledenvergadering zult zien, treed ik op 7 april
2011 af als voorzitter van het JWS bestuur.
Op 11 april 1991 trad ik aan als JWS bestuurslid en na twintig jaar wordt het toch tijd voor
opvolging te zorgen.
Dat ik zo lang zou aanblijven had ik nooit verwacht, maar het was geweldig om met een prima
team van bestuursleden, een betrokken havenmeester en schiphuismeesters samen te werken.
Steeds proberen de haven goed te onderhouden, zaken vernieuwen, te verbeteren en de liggelden
relatief laag te houden.
Mijns inziens is dat aardig gelukt en mogen we trots zijn op onze havens.
Rondom onze havens lijkt weer van alles te gaan gebeuren, zoals onder andere de ontwikkeling
van Broek Zuid.
Het JWS bestuur zal dit kritisch blijven volgen, gezien de mogelijke gevolgen, wat dit gebeuren
voor de havens heeft.
De gemeenteraad zal eerst keuzes moeten maken over de te nemen stappen, die nodig zijn om
het plan verder uit te werken. Ik wens hen daarbij veel wijsheid toe en ga er van uit, dat men de
watersport belangen en de belangen van de JWS in het bijzonder, zwaar zullen laten meewegen.
Ik wens u allen een gezond en zonnig vaarseizoen toe.

A. Bosch, voorzitter JWS.
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J.W.S. – ACTIVITEITEN 2011

Woe. 5 februari

Auke Drost verteld over zijn werkzaamheden en ervaringen als
zelfstandig ondernemer in de watersport.
Plaats: Restaurant De Oranjerie
Aanvang: 20.00 uur

Woe. 9 maart

Mienco Dijkstra uit Amsterdam doet verslag van zijn 3 jarige reis met
gezin.
Plaats: Restaurant De Oranjerie
Aanvang: 20.00 uur

Don. 7 april

Algemene Ledenvergadering
Plaats: Party Zalencentrum ´t Haske
Aanvang: 20.00 uur
Zie voor agenda pagina 5

Zat. 16 april

Takeldag

Vrij. 14 oktober
Zat. 15 oktober

Takelmiddag
Takeldag

A. Bosch
S. de Vries
R.T.J. Mittendorff
J.O. Paulusma
J.J.G. van Hofwegen
Tj. de Wrede
A.A. de Roos
R.B. Rijpkema
A. Sikkes
C.J. Cnossen

Rooster van aftreden
Aangetreden per Aftredend per
11 – 04 - 1991
2011
05 – 04 - 2007
2013
07 – 04 - 2006
2012
04 – 04 - 1996
2011
07 – 04 - 2006
2012
04 – 04 – 1996
02 – 04 – 1998
03 – 04 - 2008
01 – 04 - 2010
02 – 04 - 2009

2011
2013
2011
2013
2012
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Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Ligplaats commissaris
Technisch commissaris
Schiphuismeester
Schiphuismeester
Schiphuismeester
Schiphuismeester
Schiphuismeester

Houten Flier
Griene Moune
Griene Moune
Griene Moune
Houten Flier

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING

Agenda Algemene Ledenvergadering.
Datum : 7 April 2011
Plaats
: Party en zalencentrum ’t Haske
Aanvang : 20.00 uur.

1.

Opening

2. Mededelingen van de Voorzitter.
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 1-4-2010
4. Mededelingen en ingekomen stukken.
5. Bestuur en schiphuismeester verkiezingen:
Volgens het rooster van aftreden is het volgende bestuurslid aftredend en niet
herkiesbaar:
- Aalt Bosch, Voorzitter
- Als kandidaat voorzitter draagt het bestuur Geert Hoekstra voor
Volgens het rooster van aftreden zijn het volgende bestuurslid en schiphuismeesters
aftredend en herkiesbaar:
- J.O Paulusma, Ligplaats commissaris
- Tj. de Wrede, Schiphuismeester Griene Moune
- R.B. Rijpkema, Schiphuismeester Griene Moune
6. Jaarverslag 2010
7. Financiën:
- Jaarrekening 2010
- Begroting 2011
- Contributie 2012 en Ligplaatstarieven 2011
8. Jachthavenactiviteiten
9. Rondvraag
PAUZE
10. Wat doet het Watersportverbond voor de aangesloten verenigingen en haar leden.
Spreker: Bert Kuiper (Vice voorzitter Watersportverbond)
11. Sluiting Algemene Ledenvergadering 2011
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE JWS D.D. 1 april 2010 IN
PARTYZALENCENTRUM ‘T HASKE TE JOURE.
1. Opening
-

-

De voorzitter opent de vergadering en heet de leden welkom.
Bericht van verhindering is ontvangen van:
 dhr. H. Bezemer
 dhr. S. Bosma
 dhr. J.G.B. Krist
 dhr. S. Schilt
De voorzitter vraagt een minuut stilte om de leden die het afgelopen jaar zijn overleden te
herdenken.

2. Mededelingen van de voorzitter
-

-

-

De voorzitter bedankt iedereen die heeft meegewerkt aan JWS-activiteiten in 2010.
De opbrengst van de wimpelactie Marrekrite bedraagt voor 2009 € 170.750,-. In 2008 was
dit €155.000,-. De JWS bijdrage was in 2009, € 9,00 per lid.
Het Watersportverbond heeft €5.000,- gedoneerd aan de Marrekrite.
De JWS –website is gebouwd door Rob de Boer.
Rob de Boer verteld tevens dat er gemiddeld 1000 bezoekers per maand zijn met in januari
2010 een record van ±3500 bezoekers.
Op 24 maart is het JWS-bestuur naar de Regio vergadering van het Watersportverbond in
Grou geweest. De punten die hier aan de orde kwamen zijn:
 Vergrijzing
 Terugloop leden
 Wedstrijdzeilen loopt iets terug
 Jeugdzeilen loopt ook iets terug
 Watersportverbond afdracht
 De sluis van Stavoren
 Vaardiepte van kanalen
 CD varen doe je samen
De JWS haven is vol.
De JWS is in 2009 kampioen geworden in de 1e divisie bij het Verenigingszeilen. Captain
Siemen Talman en Ronald Yntema zijn weer vol goede moed voor het jaar 2010.
Ook de activiteiten in het afgelopen winterseizoen (2009 – 2010) werden weer goed bezocht.
Er werden dit winterseizoen (2009 – 2010) 3 activiteiten georganiseerd:
1. 16 december 2009, Sikke van der Brug, heeft verteld over zijn beroep als
Noordzee visser.
2. 21 januari 2010, Eelco Zijlstra vertelde over zijn adembenemende reizen naar
Antarctica en Zuid Georgië
3. 03 maart 2010, Arie Nauta gaf een impressie van zijn Atlantische oversteek van
Canada naar Haskerdijken.
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3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 2 april 2009
De notulen worden niet voorgelezen daar een ieder de gelegenheid heeft gehad deze te lezen in
het zomerrondschrijven. Er zijn geen opmerkingen en worden door de ledenvergadering
ongewijzigd vastgesteld.

4. Mededelingen en ingekomen stukken.
-

-

Er zijn geen ingekomen stukken.
Het rooster van aftreden is;
 2010 Sieto de Vries
 2011 Jan Paulusma
 2012 Aalt Bosch
Rudi Mittendorff
Hans van Hofwegen
Het JWS bestuur wil graag verder met het volgende rooster voorstel:
 2010 Sieto de Vries
 2011 Aalt Bosch (niet herkiesbaar)

5. Bestuurs-, en schiphuismeesters verkiezing.
-

-

Aftredend en herkiesbaar is het bestuurslid:
 Sieto de Vries
Er zijn geen tegenkandidaten gemeld en de vergadering stemt in met het herbenoemen van
Sieto de Vries
In verband met het plotselinge overlijden van Cor van Opzeeland in december 2009 wordt
als nieuwe schiphuismeester voor JWS-haven voorgedragen Alfons Sikkes.
De ledenvergadering stemt in met de benoeming van Alfons Sikkes.

6. Jaarverslag 2009.
-

Het jaarverslag 2009 wordt niet voorgelezen, daar een ieder de gelegenheid heeft
gehad deze te lezen in het zomerrondschrijven. Het jaarverslag wordt ongewijzigd
vastgesteld.

PAUZE
7. Financieel verslag vereniging
De penningmeester doet aan de hand van een presentatie verslag van:
 De kosten en opbrengsten binnen de JWS
 Uitleg over de kosten met betrekking tot meer structureel onderhoud
 De walbeschoeiing van de JWS-havens
 Waarom niet meer afschrijven op onroerend goed
 De overstap van de HJG-verzekeringen naar Friesland Bank assurantiën
 De tarieven voor 2010
 De JWS-kasstroom
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Exploitatierekening 2009/Begroting 2010:
-

Op de tafels lag de exploitatierekening 2009, voorzien van de door de accountant (GIBO)
afgegeven Samenstellingsverklaring, evenals een begroting voor 2010.
- Dhr. Rudi Mittendorff geeft een toelichting op de exploitatierekening 2009 en een
overzicht van de begroting 2010.
De ledenvergadering geeft haar goedkeuring aan de financiële rekening en verantwoording over
2009.
De begroting 2010 wordt door de leden goedgekeurd.
De contributie voor 2011 wordt samengesteld door de volgende elementen:
 Contributie JWS
 Watersportverbond
 Marrekrite wimpel
Er zijn verder geen vragen, zodat de algemene ledenvergadering décharge verleent voor het
gevoerde beleid, met dank aan de penningmeester.
Onder applaus gaat de vergadering akkoord met de gevoerde administratie en verleend décharge.

8. Rondvraag.
- Dhr. Siemen Talman: Vraag met betrekking tot de Tag.
 Antwoord: Hans van Hofwegen geeft uitleg en erkent dat de aanleg en ontvangst van het
geheel te wensen overlaat maar dat het alle aandacht heeft.
-

Naam niet kunnen achterhalen: Het opladen van accu’s voor Hybride vaartuigen..


Antwoord: In verband met de veiligheid is het nog niet zover dat men 24/7 (24 uur per dag, 7
dagen in de week) aan de stroom kan liggen. Het is daarom niet toegestaan ’s nachts aan de
stroom te liggen in een JWS-haven.

9. Sluiting.
De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor deze goed bezochte Algemene Ledenvergadering
2010 (59 leden) en sluit de vergadering.
Vervolgens kan men genieten van het reisverslag van de familie Van der Meij. De reis van 3
maanden ging naar Zweden.
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JAARVERSLAG 2010
Inleiding
Het afgelopen jaar heeft het bestuur van de Jouster Watersport zich o.a. bezig gehouden met:
regulier onderhoud, automatisering, veiligheid en milieu. Dit alles vergde heel wat avonden
vergaderen en werken, maar de resultaten zijn er dan ook naar.
Bestuurssamenstelling
In de algemene ledenvergadering op 1 april 2010 is aftredend en herkiesbaar het bestuurslid
Sieto de Vries. Er zijn geen tegenkandidaten en Sieto worden herbenoemd voor een periode van 3
jaar.
Bij de schiphuismeesters wordt Alfons Sikkes voorgesteld als schiphuismeester. Alfons gaat de
heer Cor van op Zeeland opvolgen. Dit voorstel wordt voorgelegd aan de vergadering die met deze
benoeming akkoord gaat.
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2010 is als volgt:
A. Bosch
Voorzitter
H. van Hofwegen
Technisch commissaris
S. de Vries
Secretaris
R. Mittendorff
Penningmeester en Vice-voorzitter
J.O. Paulusma
Ligplaatscommissaris
Leden:
Aantal leden op 31-12-2007 bedroeg 631 leden,
Aantal leden op 31-12-2008 bedroeg 616 leden,
Aantal leden op 31-12-2009 bedroeg 612 leden,
Aantal leden op 31-12-2010 bedroeg 604 leden,
Men kan stellen, dat er in 2010 wederom een daling is geweest van het aantal leden, een daling
van 8 leden.
Wachtlijst ligplaatsen:
De wachtlijst van leden welke in aanmerking willen komen voor een ligplaats is met 7 gedaald.
31 december 2007: 80 gegadigden,
31 december 2008: 83 gegadigden,
31 december 2009: 84 gegadigden,
31 december 2010 stonden er 77 gegadigden op de wachtlijst nl.
 14 vanaf 2010
 22 vanaf 2009
 11 vanaf 2008
 9 vanaf 2007
 4 vanaf 2006
 17 vanaf 2005 en eerder.
Het aantal gegadigden wat ingeschreven staat voor een Open- of Binnen ligplaats zijn:
 16 Openligplaats
 49 Binnenligplaats
 12 zowel Open- als Binnenligplaats
 30 JWS leden met een openligplaats in de JWS havens staan op de wachtlijst voor een
schiphuis
Tevens zal de uitgebreide wachtlijst ter inzage liggen op de Algemene Ledenvergadering van 7 april
2011.
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Contributie en ligplaatsbijdragen
De contributie is het afgelopen jaar gewijzigd. Ze bedraagt totaal € 41,00 voor volwassenen en voor
jeugdleden € 15,00. Bij de contributie zit ook € 11,00 in voor de Marrekrite en € 17,00 ten behoeve
van het Watersportverbond.
De ligplaatsbijdragen zijn verhoogd met 3,5%. Een overzicht van de tarieven is opgenomen in het
zomerrondschrijven dat elk jaar in maart wordt uitgegeven.

Bestuurlijke activiteiten
Algemeen
Naast de zorg van de normale voortgang van de exploitatie van de jachthavens en activiteiten voor
leden werd ook aandacht besteed aan andere onderwerpen. Deze onderwerpen kunt u verderop in dit
verslag lezen.
De leden werden in 2010 onder andere via het verenigingsnieuws op de hoogte gehouden van de JWS
activiteiten.
Financiën
Voor het financiële overzicht verwijzen wij naar het financiële jaarverslag/ overzicht van 2010 in
dit rondschrijven, tevens wordt dit op de algemene ledenvergadering van 2011 gepresenteerd.
Jachthavencommissie
Voor een verslag van de jachthavenactiviteiten verwijzen wij naar het jaarverslag jachthavens 2010.
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FINANCIEN

De voorlopige jaarrekening over 2010 sluit met een positief saldo van € 14.961 en is daarmee
circa € 10.000 positiever dan begroot.
Onderstaand een verkort overzicht van de voorlopige cijfers 2010 in vergelijking met de
begroting 2010 en de begroting 2011.
Opbrengsten

Begroot
2010

Werkelijk
2010

Begroting
2011

Ligplaatsbijdragen
Overige inkomsten
Totaal

163.700
12.050
175.750

165.625
11.609
177.234

169.525
12.400
181.925

57.449
16.150
96.951
700
171.250

46.822
15.552
99.110
789
162.273

57.874
15.655
103.666
850
178.045

4.500

14.961

3.880

Kosten
Loon- en overige bedrijfskosten
Afschrijvingen
Huisvestingkosten
Financiële lasten
Totaal

Resultaat

De cijfers zullen in de Algemene Ledenvergadering worden toegelicht.
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Jaarverslag jachthavens 2010
Afgelopen jaar is na een lange winter de firma Leemburg uit Terherne weer begonnen met het
completeren van de walbeschoeiing aan de singel van de Houten Flier.
Tevens is er voor de verlichting van de schiphuizen op de Houten Flier een nieuwe stroom kabel
aangelegd. Dit omdat we steeds meer klachten kregen met het uitvallen van deze groep met de
gevolgen eveneens voor de randapparatuur van de beveiliging.
De oever achter de molen op de Griene Moune bij de jollensteiger is voorzien van stortsteen op
matten. Het stortsteen moet er de komende jaren voor zorgen dat deze oever bestand is tegen
het geweld van de natuur en de golfslag van voorbij varende schepen.
Voor de bouwvak 2010 zijn er rondom de werkplaats en het havenkantoor betonplaten gelegd. Dit
omdat de gravel ter plaatse, door het vele auto en tractor verkeer in zeer slechte staat was.
Bij inspectie van de walbeschoeiing is duidelijk te zien dat het in 2003/2004 aangelegde deel van
de Houten Flier aan de Sylroede zijde de kopse kanten flink zijn aangetast. Dit is vooral bij de
watertanksteiger goed te zien. Wij zijn op dit moment in overleg met Leemburg en de
houtleverancier om dit probleem op te lossen.
Rond 2003 werd het verboden om het verduurzaamde naaldhout in combinatie met
oppervlaktewater toe te passen. Het nu toegepaste onbehandeld Lariks had een goed alternatief
moeten zijn echter, naar nu blijkt, toch minder. Daarom is er nu voor gekozen om de toekomst
Azobe (hardhout) te gaan gebruiken.
Mochten er over enkele jaren nieuwe ontwikkelingen komen die beter zijn dan blijven we dit
natuurlijk altijd volgen.
Afgelopen jaar stond de JWS voor een nieuw fenomeen, onze havenmeester Sip raakte in de
ziektewet.
Vlak voor de bouwvak kwam Sip ongelukkig ten val in de ark (onderût tsjin e tafel).
Daarbij heeft hij twee ribben gebroken. Dit bleek een uiterst pijnlijke zaak te zijn waardoor het
herstel lang heeft geduurd.
Sip is midden september voor halve dagen weer gestart met zijn werkzaamheden als
havenmeester. Dit heeft tot begin december geduurd, daarna kon Sip zijn werkzaamheden weer
voor de volle 100% uitoefenen.
Jammer dat dit, net voordat Sip in 2012 met pensioen gaat heeft moeten gebeuren.
De meest dringende zaken zijn door inhuren van mankracht toch opgelost.
Het schuifhek aan de Griene Moune heeft een groot onderhoud beurt mogen ondergaan, waarbij
de aanwezige sensoren en rubbers zijn vervangen.
De vuilwaterpomp heeft nieuwe kleppen gekregen. Dit kan worden veroorzaakt door de afsluiter
te snel dicht te draaien met de gevolgen van dien, dus rustig dichtdraaien is ons door de
leverancier gemeld.
Wat betreft de beveiliging het volgende.
Folkert ten Brummelhuis heeft aangeboden om de zaken rondom dit gebied te willen behartigen.
Deze aanvullende kennis van Folkert rondom dit onderwerp is voor de club van groot belang
omdat door alles uit te besteden dit voor de vereniging geen sinecure is.
Er zijn al enkele belangrijke bottle-necken getraceerd en aangepast, voor de toekomst geeft dit
veel vertrouwen.
Even een aandachtspunt met betrekking tot de afvalcontainer het volgende.
Indien deze vol blijkt dan gaarne uw afval thuis in de container. Dit komt regelmatig voor en is
voor de netheid op ons terrein (en tegen ongedierte) zeer wenselijk. Dat betekent dus dat er
geen zakken naast de container gedumpt mogen worden.
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Wij vinden overigens dat er met een vereniging met zoveel leden het niveau wat betreft de
netheid zeer hoog is.
Onze dank hiervoor want wij genieten er allemaal van.
Een fijn vaarseizoen toegewenst.
Hans van Hofwegen

Technisch commissaris

Van de havenmeester,
Wanneer men vragen heeft over zaken die betrekking hebben op de haven of de havenmeester
wil spreken kan dit op donderdagavond.
Onze havenmeester Sipke Schilt houdt nl. op elke donderdagavond van 19:00h tot 20:00h
spreekuur op het JWS-havenkantoor.
Winterberging - tijdelijke ligplaatsen
Eigenaren van de schepen die aan de buitenkant van de Houten Flier en Griene Moune liggen en een
tijdelijke ligplaats elders hebben gekregen, worden verzocht de schepen voor zaterdag 16 april 2011
weer op de eigen ligplaats af te meren.
Eigenaren van schepen die een winterligplaats in één van de schiphuizen hebben toegewezen
gekregen, worden verzocht deze ligplaats voor zaterdag 16 april 2011 vrij te maken in verband met
takeldag.

Wij verzoeken u dringend om deze data aan te houden.
Eigenaren van boten/bijboten die tijdelijk gebruik maken van de droogstalling Houten Flier of
Griene Moune worden verzocht deze ligplaats voor zaterdag 16 april 2011 vrij te maken.
Bijboten, masten e.d.
Op zaterdag 16 april 2011 moeten alle bijboten, waarvan de eigenaren toestemming hebben gekregen
om in het winterseizoen in een schiphuis te liggen, verwijderd zijn. Alleen voor masten, zwaarden,
roeren e.d. geldt dat dit een week later staat gepland.
Onderdelen die niet gelabeld zijn, zullen indien deze overlast veroorzaken worden verwijderd.
In het winterrondschrijven van 2010 / 2011 staat vermeld dat masten welke in de winterberging
liggen dienen te worden voorzien van naam adres en telefoonnummer.
Trailers, met of zonder boot
Het is beslist niet toegestaan om trailers zonder toestemming te stallen op een plaats op het
haventerrein.
Inlichtingen bij de ligplaatscommissaris:
J.O. Paulusma: tel. 0513 - 41 64 79 (alleen op werkdagen tussen 18.00 en 18.30 uur)
Parkeren
Op het parkeerterrein bij de Griene Moune bij open haven C, staat 1 boot op een trailer, dit is een
genummerde plaats. Parkeren op deze plek is niet toegestaan!
Lang en kort parkeren van auto’s alleen op de daarvoor bestemde plaatsen.
Ligplaatsen
Het onderling regelen van ligplaatsen is niet toegestaan!
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TARIEVEN 2011
per meter breedte schip
per meter breedte schip

Tarieven
incl. BTW
€ 174,€ 87,-

per boot
per boot
per boot
per boot

€ 67,€ 67,€ 40,€ 34,-

09,50 – 10,49 meter
10,50 – 11,49 meter
11,50 – 12,49 meter
12,50 – 13,49 meter
13,50 en groter

10%
20%
30%
40%
50%

Ligplaatsen
Overdekte ligplaats
Open ligplaats

Droogstalling plaats
Trailerstalling
Bijboot binnen groter dan 3 meter
Bijboot buiten

Lengte toeslag

Winterligplaatsen
Alleen voor ligplaatshouders
Overdekte winterdroog stalling
per boot kleiner dan 5 meter
Open winterdroog stalling
per boot kleiner dan 5 meter
Winterdroog stalling waarbij de boot zelf wordt aan- en afgevoerd.
50% van het takeltarief

€ 67,€ 34,-

Takelen
Bootlengte 05,00 – 06,99 meter
Bootlengte 07,00 – 08,99 meter
Bootlengte 09,00 – 10,99 meter
Bootlengte vanaf 11,00 meter na overleg met ligplaatscommissaris / havenmeester
Winterdroog stalling waarbij de boot zelf wordt aan- en afgevoerd
50% van het takeltarief

€ 90,€ 114,€ 130,€ 168,-

Lidmaatschap
Volwassen
Jeugd

Inclusief Marrekrite wimpel
Jeugdlidmaatschap t/m 18 jaar

€ 41,€ 15,-

Diversen
Zender toegangshek tot havens (maximaal 1 per lid)
Pas toegangshek tot havens (maximaal 2 per lid)
JWS - Wimpel
JWS - Sticker

€ 100, € 18, € 6,50
€ 1,50

Toeristenbelasting
Alleen van toepassing voor ligplaatshouders van buiten de gemeente Skasterlân

Lengte schip:

t/m 06,99 meter
van 07,00 – 09,99 meter
van 10,00 – 15,00 meter
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€ 38,25
€ 53,45
€ 58,10

TAKEL- EN DROOGSTALLINGSREGLEMENT
J.W.S. ligplaatsgerechtigden die voor takel- en droogstalling in aanmerking willen komen, moeten dit
kenbaar maken door middel van bijgevoegd opgavenformulier. Niet volledig ingevulde formulieren
worden niet in behandeling genomen.
U dient een half uur voor de aangegeven tijd op de jachthaven aanwezig zijn, wachttijden
worden doorberekend.
Het reinigen van het onderwaterschip is niet meer toegestaan op het JWS-terrein, alleen schepen
met een schoon onderwaterschip worden toegelaten/getakeld. U bent als schipper/eigenaar volledig
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juridische en financiële gevolgen.
Ondersteuningsmateriaal moet veilig en direct bruikbaar zijn, dit ter beoordeling van bestuur c.q.
havenmeester.
Olievaten zijn niet toegestaan als dragend ondersteuningsmateriaal.
Er mogen zich tijdens takelwerkzaamheden geen personen aan boord bevinden. Onbevoegden mogen
zich niet binnen de draaicirkel van de kraan c.q. afzetting bevinden.
Niet naleving van bepalingen in dit contract kan leiden tot uitsluiting voor takelen en droogzetten.
Aanwijzingen van havenmeester en/of takelploeg moeten stipt worden opgevolgd.
De JWS is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan tijdens takelwerkzaamheden.
BOKKEN EN ONDERSTEUNINGSMATERIALEN moeten zondags na takeldag van het terrein zijn
verwijderd.
Voor aanbrengen van antifouling e.d. moet de ondergrond worden afgedekt met kleden. Alle andere
werkzaamheden alleen met toestemming van de havenmeester.
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OPGAVEFORMULIER TAKELEN EN DROOGSTALLEN 2011-2012
Lees goed de voorwaarden (vorige bladzijde). De boot moet met schoon onderwaterschip worden
aangeleverd!
NAAM EIGENAAR

:

ADRES

:

POSTCODE

:

WOONPLAATS

:

TELEFOON

:

LIDNUMMER

:

LIGPLAATSNUMMER

:

BANKREKENINGNUMMER

:

GIROREKENINGNUMMER

:

O aankruisen indien van toepassing.
Ligt in haven

O
O
O
O
O

GRIENE MOUNE
HOUTEN FLIER
SCHIPHUIS
OPEN LIGPLAATS
staat op WACHTLIJST voor ligplaats

Type boot

O
O
O

MOTORBOOT
ZEILBOOT MET KIEL
ZEILBOOT ZONDER KIEL

AFMETING BOOT

LENGTE

.............. meter

BREEDTE

.............. meter

GEWICHT

.............. Kg.

Door ondertekening gaat U akkoord met het takel- en droogstallingsreglement.

Voor akkoord

: ............................... (handtekening)

Datum : ................................ 2011

Volgnummer: ......................

UITERSTE INLEVERDATUM BIJ DE HAVENMEESTER:
21 september 2011.
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Advertenties:
Brattinga
Friesland Bank
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