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Voorwoord van de voorzitter:
Vlak voor takeldag in april vorig jaar hebben we de renovatie van openhaven B Griene Moune
afgerond, een investering van ca. € 100.000,00. Dit was hard nodig omdat de walbeschoeiing
nagenoeg geheel was verdwenen waardoor verzakkingen ontstonden. Op de haven Houten Flier
hebben we de daken van de schiphuizen D t/m H vervangen, deze daken hadden op 28 oktober
2013 veel stormschade opgelopen. Het vervangen heeft ca. € 90.000,00 gekost, waarvan het
grootste deel is vergoed door onze verzekering.
Daarnaast heeft, zoals velen van jullie gemerkt hebben, de toegangspoort het in de
vakantieperiode begeven. Tijdens die periode is het hek handmatig nagenoeg elke avond met een
hangslot vergrendeld en 's-morgen vroeg door de krantenbezorger en depot houder familie L. de
Jong steeds weer ontgrendeld, waarvoor onze hartelijke dank.
De overheid verplicht ons alle asbest daken uiterlijk voor 2024 te vervangen, dit houdt in dat wij
ca. € 50.000,00 per jaar hiervoor moeten reserveren. Tevens vergen ook andere onderdelen
onderhoud, zoals bijvoorbeeld de walbeschoeiing van de Houten Flier langs de Sylroede en een
deel van openhaven C Griene Moune. Zie hiervoor het hoofdstuk van de technische commissie.
Eind 2014 heeft Jan Paulusma aangegeven per april dit jaar te willen stoppen als bestuurslid en
zijn werkzaamheden als vrijwilliger langzaam wil gaan afbouwen. Jan heeft bij zijn herverkiezing
vorig jaar al aangegeven waarschijnlijk niet meer de 3 jaar vol te willen maken. We hebben toen
afgesproken dat Jan per jaar zijn bestuursfunctie kan beëindigen, in de hoop natuurlijk dat hij
de 3 jaar vol zou maken. Jan heeft, mede ook door privé omstandigheden, besloten te stoppen,
wat wij zeer jammer vinden, maar zijn keuze uiteraard respecteren. Ook op deze plek wil ik Jan
bedanken voor zijn enorme inzet voor onze vereniging als bestuurslid en zijn tomeloze inzet als
vrijwilliger!
De functie van ligplaats commissaris zal vanaf zijn aftreden worden uitgevoerd door onze
havenbeheerder Jan ten Bos. Het nieuwe bestuurslid krijgt een andere hoofdtaak.
We hebben vorig jaar, wat het weer betreft, een zeer mooi vaarseizoen achter de rug. Zelf zijn
we met ons gezin in de vakantie voor het eerst naar Antwerpen geweest en hebben we een aantal
nog niet eerder bezochte plaatsen in Zeeland aangedaan. Waarbij Goes een geweldige indruk bij
mij heeft achtergelaten. Uiteraard via de Noordzee kust naar IJmuiden, Amsterdam,
“Bataviastad” (voor de dames), terug naar Joure.
Vanaf deze plek wens ik een ieder een fijn vaarseizoen en een behouden vaart.
Geert Hoekstra
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J.W.S. – ACTIVITEITEN 2015.

Woe. 14 januari

Minicursus Meteorologie voor watersporters door Ted Jansen
Van 19:30 – 22:30.
In deze (mini)cursus weerkunde
zijn de belangrijkste aspecten
van het weer behandeld, welke
voor de watersporter van
belang zijn om met eenvoudige
middelen te kunnen bepalen
welk weer op korte termijn te
verwachten is.
Het animo voor deze minicursus
was groot en de oranjerie was
dan ook goed bezet, want er
waren zo’n 80 belangstellende
leden aanwezig.

Woe. 18 februari Navigeren met smartphone, tablet of laptop (door Diederik Vogelsang van
Stentec).
Plaats: Restaurant De Oranjerie
Aanvang: 19.30 uur

Woe. 8 april

Algemene Ledenvergadering
Plaats: Party Zalencentrum ´t Haske
Aanvang: 20.00 uur
Met o.a. presentatie van Ferwerda in combinatie met de Noord Nederlandse
Schepenverzekering.

Zat. 18 april

Takeldag

Vrij. 16 oktober
Zat. 17 oktober

Takelmiddag
Takeldag
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G. Hoekstra
J.F.Marteau
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
07 – 04 - 2011
2017
04 – 04 - 2013
2016
07 – 04 - 2006
2015
04 – 04 - 1996
2015
07 – 04 - 2006
2015
04 – 04 – 1996
02 – 04 – 1998
03 – 04 - 2008
01 – 04 - 2010
02 – 04 - 2009

2017
2016
2017
2016
2015
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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.
Datum : 8 April 2015
Plaats
: Party en zalencentrum ’t Haske
Aanvang : 20.00 uur.

1.

Opening

2. Mededelingen van de Voorzitter
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 3-4-2014
4. Mededelingen en ingekomen stukken
5. Bestuur en schiphuismeester verkiezingen:
Volgens het rooster van aftreden zijn de volgende bestuursleden aftredend en
herkiesbaar:
- R.T.J. Mittendorff, penningmeester.
- J.J.G. van Hofwegen, Technisch commissaris
Verder zijn van de bestuursleden de volgende leden aftredend en niet herkiesbaar:
- J.O. Paulusma, ligplaats commissaris.
Van de schiphuismeesters zijn aftredend en herkiesbaar:
- C.J. Cnossen, Schiphuismeester Houten Flier.
6. Jaarverslag 2014
7. Pauze.
8. Financiën:
- Jaarrekening 2014.
- Begroting 2015.
- Contributie 2016 en ligplaatstarieven 2015
- Crowdfunding.
9. Jachthavenactiviteiten
10. Rondvraag
11. Sluiting Algemene Ledenvergadering 2015
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Beste JWS leden,
Na een mooie periode van bijna 20 jaar als bestuurslid en ligplaatscommissaris stop
ik per 8 april.
Onze havenbeheerder neemt van mij de taak van het ligplaatsen beheer over, ik
wens hem daarbij veel sterkte.
Het puzzelen met de ligplaatsen heb ik overigens met heel veel plezier gedaan.
Mijn vrouw Geertje heeft me altijd alle ruimte gegeven om met de vereniging bezig te zijn, ik
ben haar daar erg dankbaar voor.
In 1972 ben ik lid geworden van de JWS.
Van 1990 tot 1995 was ik schiphuismeester, toen Tjitte de Wrede aangaf te willen stoppen heb
ik het van hem overgenomen. Tjitte is toen schiphuismeester geworden en is dat nu nog steeds.
In deze hele periode heb ik veel meegemaakt!
Een kleine opsomming,
Tot 2 keer toe hebben we de daken op de Houten Flier vervangen. De oplevering van de laatste
open haven (GMC), automatisering van het ligplaatsbeheer wat voorheen een kaartsysteem was.
Een nieuwe havenbeheerder, en het ontdekken van een nieuwe passie, schiphuistimmerman.
En zo kan ik nog wel even doorgaan
Affiniteit met boten heb ik altijd gehad,
In 1971 bouwden wij ons eerste bootje, een Plantinga kruiser.
Daarna hebben we nog diverse boten gehad.
Een Faber, een Stavo, en via de Aldebaran, naar een Compromis 777 hierna een Friendship 28 en
toen een v/d Stadt 30. Dit stalen schip heb ik gebouwd in de periode 1993-1995, in mijn
achtertuin.
Hierna kochten we een Agder en nu hebben we een LM 32 Motorsailer.
Met de JWS heb ik altijd iets gehad en dat zal ook altijd zo blijven.
Als vrijwilliger blijf ik lekker bezig op de havens, daarnaast hou ik de leiding over de takelploeg.
Straks zonder bestuursfunctie heb ik meer vrijheid en kunnen we desgewenst wat langere
periodes weg met de boot.
Voor volgend jaar hebben we een reis naar Denemarken in gedachten.
Tijdens deze reis doen we dan ook familie aan in Denemarken.
U leest het al, de JWS is nog niet van me af.
Ik zie u graag op één van onze havens of op het water.
J. Paulusma
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Verslag algemene ledenvergadering 3 april 2014 in partyzalencentrum ’t Haske te
Joure.
1. Opening.
- De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder
de secretaris Joop Marteau en de havenbeheerder Jan ten Bos, waarvan besloten is zijn
contract per 1 juni 2014 om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd.
-

-

Enkele punten van orde:
o

Gevraagd wordt iedereen zijn/haar telefoons uit te zetten.

o

Namens de vereniging wordt de leden twee keer koffie en een koek aangeboden.

Als afwezig hebben zich gemeld ons erelid Henk Bezemer, Rob de Boer, Ronald Yntema en
Aalt Bos.

-

Ook dit jaar zijn ons door overlijden weer enkele leden ontvallen, daarvoor vraagt de
voorzitter iedereen te gaan staan en een minuut stilte in acht te nemen.

2. Mededelingen van de voorzitter.
-

De explosie.

-

De eigenaar was zeer verontwaardigd over wat er hem is overkomen en hij heeft zijn schip
verkocht, de oorzaak lag in het toepassen van metalen koppelingen in de koperen gasleiding.
Stroom op de haven: Het bestuur heeft er naar gekeken en op dit moment is het financieel
niet verantwoord, gezien de staat van de rest van de haven. Wel zijn we op dit moment aan
het kijken hoe we het kunnen regelen voor mensen die op stroom varen en waarvan de accu’s
opgeladen moeten worden. Hiervan hebben we al een soort van pilot lopen.

-

Verder zijn alle ideeën van de leden natuurlijk welkom (zonnepanelen op het dak, e.d.).
De storm heeft de nodige schade aangericht, aan vooral de daken van de Houten Flier.

-

De voorzitter wil alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet en vooral Jan Paulusma wordt
hierbij in het bijzonder bedankt voor zijn enorme inzet voor de JWS:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-

Rob en Mathijs de Boer, voor het onderhouden van de website.
Folkert ten Brummelhuis, voor de tijd die hij steekt in de beveiliging op de haven.
Siemen Talman, verenigingszeilen.
Ronald Yntema, verenigingszeilen.
Reny Rijpkema, onderhoud aan de haven.
Piet de Vreeze, onderhoud aan de haven.
Peet Zijlstra, onderhoud aan de haven.
Wil Wijtsma, onderhoud aan de haven.
Andries Zwart, onderhoud aan de haven.
Jan Paulusma, onderhoud aan de haven.
Abe Koopmans, stagiaire, die heeft enorm goed werk op de haven verricht en helpt 12
april ook mee met het takelen, zijn stage eindigt voor de zomervakantie.

De opbrengsten van de wimpelactie in 2013 bedroeg € 169.897, - en was wat lager dan het
jaar ervoor (€ 177.824, -), waarschijnlijk door het slechtere weer in het voorseizoen.

-

Winteractiviteiten.
o

29 januari 2014 Reis van Jules van Wesemael met de Goelyo naar st. Petersburg.
Een ding wat de voorzitter hiervan was bijgebleven was het enorme bruggeld bedrag,
dat betaald (dik € 300, - per boot) moest worden om door de brug van st. Petersburg
te mogen varen.
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o

19 maart 2014 Richard Slootweg schipper van de Stad Amsterdam.
Hij had een heel boeiend verhaal over zijn wereldreis met de Stad Amsterdam, zoals
Charles Darwin deze ook gevaren had met de Beagle. Deze reis was door de VPRO
verfilmd in de gelijknamige serie op de Stad Amsterdam.

-

Twee regiovergaderingen van het Watersportverbond bijgewoond door leden van het
bestuur.
De belangrijkste punten die daar behandeld zijn betroffen:
o Nieuw is dat in het winterseizoen bepaalde gebieden als winterrustgebieden
afgebakend zijn met gele betonning met daarop “winterrustgebied”. Het is de
bedoeling dat deze gebieden tussen 1 oktober en 1 april niet bevaren worden door de
pleziervaart. Echter is het niet verboden om dit te doen, maar meer een gedragscode.
o

Wat voorheen nationaal geregeld was wil men steeds meer regionaal geregeld zien van
overheidswege, dus ook het watersportverbond heeft hiermee te maken. Het gevaar
voor de watersporter bestaat dat, door de decentralisering het budget verspreidt en
verkleind wordt en dat het bijvoorbeeld moeilijker wordt de vaarwegen bevaarbaar
te houden, door baggeren en bestaat het gevaar voor het beperken van brugtijden.

o

Ander punt is het promoten van de vuilwatertank aan boord.

3. Notulen van de algemene ledenvergadering (ALV) 2013.
- De voorzitter vraagt of er over de notulen van de ALV van 2013 nog vragen of opmerkingen
zijn.
-

Piet van der Zwaag heeft een vraag over hoe het nu zit met de aanschaf van de nieuwe ark
voor de havenbeheerder omdat in vorig zomerrondschrijven op blz.5 stond dat “……………de
aanschaf van de nieuwe ark, zal de komende weken zijn definitieve beslag zal krijgen”.

-

De voorzitter antwoord, dat hij er op dit moment niet veel op wil zeggen, omdat het op
moment erg lastig is en we niets willen zeggen wat de situatie op dit moment negatief kan
beïnvloeden.
Het is wel zo, dat Jan ten Bos graag in de nieuwe ark komt wonen, maar het op dit moment,
gezien de omgeving niet gewenst is.
Verder nog een vraag van Piet van de Zwaag, om toch een enquête over stroom op de haven
onder de leden te houden. Hij vindt dat deze nog steeds doorgang kan vinden, ondanks dat
het ernaar uitziet dat de komende drie jaar geen sprake is van stroom op de haven. Namens
het bestuur geeft de voorzitter aan dat het nog niet zinvol is nu al een enquête te houden.
De heer Van der Zwaag is het hier niet mee eens. Er wordt een stemming bij handopsteken
gehouden en een meerderheid geeft aan dat een enquête nog niet nodig is. De discussie houdt
echter aan, waarop de voorzitter ingrijpt en dit punt als behandeld beschouwd.

-

Verder geen opmerkingen over de notulen van de algemene ledenvergadering van 2013 door
de leden, waardoor de notulen van de algemene ledenvergadering van 2013 zijn goedgekeurd.

4. Mededelingen en ingekomen stukken.
- Er zijn geen mededelingen of aankondigingen ontvangen.
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5. Bestuurs- en schiphuismeester verkiezing.
- Aftredend en herkiesbaar als schiphuismeester op de Griene Moune zijn de heren Tjitte
de Wrede en Reny Rijpkema. Beide worden door de ALV onder applaus herkozen.
-

Aftredend en herkiesbaar zijn de volgende bestuursleden: dhr., Geert Hoekstra
(voorzitter) en dhr. Jan Paulusma (ligplaatscommisaris). Beide worden door de ALV onder
applaus herkozen.
Als dank ontvangen zij allen een bos bloemen.

6. Jaarverslag 2013.
 Er waren geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag.


Onder het applaus van de leden goedgekeurd, met dank aan de secretaris.

7. Pauze.


Mogelijkheid via briefjes op de bestuurstafel, schriftelijk vragen in te dienen voor de
rondvraag.



Verzoek van de voorzitter of iedereen de presentielijst in wil vullen.

8. Financiën.
-

Het accountantsrapport 2013 en de begroting 2014 liggen op de tafels ter inzage.

-

De penningmeester geeft m.b.v. een presentatie uitleg over de financiële situatie van de
JWS.

-

De kosten voor het takelen moeten opnieuw bekeken worden, want op dit moment zijn
deze amper kostendekkend.

-

Er is een nieuw vlot en een nieuwe sproei-installatie tegen onkruid voor de trekker
aangeschaft.

-

In 2013 is € 44.000, - uitgegeven aan groot onderhoud. Vooral de walbeschoeiing t.b.v. de
ark en hout voor nieuwe schiphuis deuren. Dan hebben we het alléén over materiaal, want
al het werk wordt praktisch uitgevoerd door onze vrijwilligers.

-

Steigers achter schiphuis A op de Griene Moune is vernieuwd door vrijwilligers.

-

Voor 2014 staat op dit moment op het programma.
o

Groot onderhoud aan open B.

o

Steiger open C heeft onderhoud nodig, er komt voorlopig geen nieuwe steiger
maar wordt nu gedeeltelijk opgeknapt.

o

Schiphuis G moet aangepakt worden.

o

Op de Houten Flier (HF) moeten de daken vervangen worden ook mede door de
stormschade.
Kosten liggen op zo’n € 80.000, -, waarvan de vereniging circa 20% moet betalen
en de rest door de verzekering betaald wordt. Ook de daken van schiphuis A, B en
C moeten eigenlijk vervangen worden, maar hier ligt asbest op wat extra kosten
met zich mee brengt, waardoor dit voorlopig nog even uitgesteld wordt. (De
kosten voor deze 3 schiphuizen bedraagt ook € 80.000, -)
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Er ligt bij de JWS nog circa 9.000 m2 asbest op de schiphuisdaken, dus om alles in één
keer te vervangen is financieel niet haalbaar.



Op dit moment zijn we bezig met een inventarisatie van al het onderhoud wat ons nog te
wachten staat, zodat we alles goed inzichtelijk krijgen en een plan kunnen maken.



Het terrein bij de ark en dan vooral het grondwerk, gaan we in eigen beheer uitvoeren.



Hek op de Houten Flier is vernieuwd.



Er wordt dit jaar (2014) zo’n € 170.000 aan grootonderhoud en investeringen besteed.



Baint Kramer vraagt of het nodig is dat de ark aangeschaft moet worden. Die keuze is
gemaakt en de penningmeester geeft aan dat het in geval van calamiteiten e.d., maar ook
om snel te kunnen reageren, nodig is dat de havenbeheerder op de haven aanwezig is en
dus woonachtig is.



De contributie voor aankomend seizoen is vastgesteld op € 45, - All-in (in dit bedrag zit
een lidmaatschap van het watersportverbond en een bijdrage voor marrekrite + vlag).
Verder geeft de voorzitter ook aan dat het in de toekomst noodzakelijk is om het tarief
van de ligplaatsen in de schiphuizen extra te verhogen, als gevolg van de extra
onderhoudskosten.



De voorzitter stelt voor de penningmeester voor het financieel beheer en het bestuur
voor het beleid decharge te verlenen. Akkoord onder applaus.

9. Haven activiteiten.


Open haven B wordt uitgevoerd met stortsteen en betonplaten aan de zijkant. Met
toegangsbruggetjes met roosters.



Schiphuis B heeft nu 8 toegangsdeuren, hiervan blijven er drie stuks toegangsdeuren en
van de overige 5 deuren blijven de twee buitenste nooddeuren.



Schiphuisdeuren worden vervangen door een zzp’er samen met de vrijwilligers en
havenbeheerder.



Het vervangen van de waterdeuren op de Griene Moune (GM) gaat goed.



De lange winterbalken gingen doorhangen en zijn samen met de deuren deels vernieuwd,
waarbij ze zijn voorzien van een touw in het midden tegen doorhangen.



Kopse kanten schiphuis C en D moeten eigenlijk aangepakt worden. En zoals eerder
genoemd zien we groot (kostbaar en noodzakelijk) onderhoud aankomen. En vooral aan de
schiphuizen.



Hek Houten Flier is vervangen.



Verder de vraag van Hans aan de leden om toch de sluitingstijd van de haven te
respecteren, omdat het erg lastig voor de havenbeheerder is. We hebben al gevallen
meegemaakt, waarbij leden over het hek zijn geklommen na sluitingstijd (staat op
camera) en dat is echt niet de bedoeling, bij beschadiging worden de kosten verhaald op
de veroorzaker.



Het antwoord op de vraag, waarom de daken van de overige drie schiphuizen niet direct
mee worden vervangen is vrij simpel. Het vervangen van de drie daken kost net zo veel als
die van de zes schiphuisdaken welke nu vervangen gaan worden en is financieel niet
haalbaar is.



Vraag van Henk de Jong, waarom het rood stortstenen pad op de Houten Flier niet
aangepakt wordt. Het antwoord is vrij eenvoudig; Het staat voorlopig niet op de
prioriteitenlijst.
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10. Rondvraag.


Worden er nog wel steekproeven uitgevoerd t.b.v. de verzekering (M. de Winter).Dit
i.v.m. calamiteiten, zoals onlangs gebeurt, is met bijvoorbeeld de explosie.
Het antwoord daarop is, dat jaarlijks steekproeven uitgevoerd worden bij diverse leden
om te kijken of zij voldoen aan de regels van de vereniging omtrent de verzekering van
hun vaartuig.
Dit doen we al jaren, overwogen wordt dit aan te scherpen.



Sleutel van het hek bij de watersteiger (J. Aukes, J. Schouten, M. de Winter).



Slot is vervangen, omdat er ook leden min of meer misbruik van deze steiger maakten en
daar hun boten gingen schoonmaken e.d., wat niet de bedoeling is. Bovendien werd de deur
af en toe niet op slot gedaan wat de veiligheid op de haven niet ten goede komt. Daarom
is het slot vervangen en zijn er aan de kopse kanten aanleg voorzieningen gemaakt, zoals
ook de situatie is bij de andere schiphuizen.
Vraag over vogelwinterrustgebieden. (S. Steenstra).



Hiervoor liggen speciale boeien ter afbakening in het water tussen 1 oktober tot 1 april.
(Zie ook het stuk eerder in dit verslag bij de regiovergadering van het
watersportverbond).
Hoe is het gesteld met de financiële situatie van het watersportverbond (Pieter
Dijkstra).
Voorzitter geeft aan dat het slecht geweest is en dit vooral veroorzaakt is door (het
succes van) de topsport, maar ondertussen ook door de topsport weer is aangevuld.
Er bestaat weer een gezonde financiële situatie.

10. Sluiting.



De voorzitter bedankt alle leden voor de aanwezigheid en sluit de algemene
ledenvergadering van 2014 (46 leden).
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Financieel jaarverslag 2014.
Baten en lasten
De jaarrekening 2014 sluit met een positief resultaat van ruim € 6.000. Begroot was een
resultaat van € 500.
De opbrengsten zijn bijna € 2.000 hoger dan begroot en de kosten vallen ongeveer € 4.000 lager
uit dan begroot. Met name aan regulier onderhoud en verzekeringspremies is minder uitgegeven
dan begroot.
Al onze verzekeringen waren ondergebracht bij de Friesland Bank. In april 2014 ging dat over
naar de RABO. Voor de JWS het moment om bij verschillende partijen offerte te vragen voor
onze verzekeringsportefeuille. Op basis van het aanbod is gekozen voor Ferwerda Joure. De
eerste besparingen zijn in 2014 al zichtbaar. In 2015 zal de besparing verder oplopen.
Investeringen
In 2014 is geïnvesteerd in nieuwe toegangshekken voor de Houten Flier en de Griene Moune. De
totale investering bedroeg iets meer dan € 20.000.
Groot onderhoud
Aan groot onderhoud is € 195.000 uitgegeven. Het opknappen van open haven B op de Griene
Moune kostte bijna € 100.000. Als gevolg van de storm in oktober 2013 moesten de daken van 6
schiphuizen op de Houten Flier worden vervangen. Deze operatie kostte ruim
€ 90.000. Hiervan is ongeveer 60% vergoed door onze verzekering.
Leden
Het aantal leden bedraagt per eind 2014 in totaal 543. In 2014 hebben 54 leden bedankt en
hebben zich 34 nieuwe leden aangemeld.
Fondswerving (crowdfunding)
Het Bestuur oriënteert zich op de mogelijkheid van fondswerving onder de leden. De bedoeling is
om de asbest daken van de schiphuizen A; B en C op de “Houten Flier” zo mogelijk nog in 2015 te
vervangen. Daarnaast willen we (achterstallig) groot onderhoud op de “Griene Moune” naar voren
halen.
Behalve op de daken van de schiphuizen A; B en C op de Houten Flier ligt er ook asbest op de
daken van de schiphuizen A; C en D van de Griene Moune. Alle asbest moet voor 2024 zijn
verwijderd. Alles bij elkaar gaat het om bijna 9000m2 asbest.
Op de Algemene Ledenvergadering zullen we een meerjarenplan voor het groot onderhoud
presenteren en aangeven hoe we dat willen financieren.
Rudi Mittendorff.
Penningmeester.
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Jaarverslag jachthavens 2014.
Allereerst bedank ik iedereen die er voor gezorgd heeft dat onze haven er zo netjes uitziet.
Dit is natuurlijk voor een groot deel de verantwoordelijk van Jan ten Bos onze havenbeheerder maar
zonder uw hulp zal dit nooit slagen.
In het begin van het jaar is er aan de Houten Flier zijde een nieuw automatisch schuifhek geplaatst
die 90 graden is gedraaid ten opzichte van het oude hek met een verlenging naar de opvaart zodat
dus ook schiphuis A en het havenkantoor beter zijn afgeschermd van de openbare weg.
Voor de
bouwvak
vakantie
ging ook
het hek
aan de
ingang van
de Griene
Moune
kapot.
Vele malen kregen we de vraag waarom dit vervangen zo lang
moest duren maar deze schuifpoort is maatwerk en ook de
leverancier had zijn medewerkers in die periode vakantie gegeven.
In het afgelopen jaar was het dan eindelijk zover dat de open
haven B van de Griene Moune aangepakt werd. In deze situatie
was nog steeds geen echte walbeschoeiing maar een soort van
matten op
stokjes
aangebracht in de tijd van de aanleg van de
haven. Niet slecht dus. Er is een compleet
nieuwe walbeschoeiing aangelegd, de diepte
vergroot en nieuwe betonplaatjes als
loopsteiger. Alle meerpalen ter hoogte van
schiphuis B zijn vervangen door nieuwe en
meteen voorzien van een extra paal tussen de
schepen waardoor er ook gemakkelijker
kortere schepen kunnen liggen.
Tevens is de situatie bij schiphok B veranderd. De oude damwand tegen het schiphuis aan is net
onder de waterlijn afgezaagd, voorzien van een gording(extra balk) en nieuwe verankering.
Beschoeiing onder de waterlijn vergaat in principe niet. Tegen deze onderwater beschoeiing is grove
steenstort onder helling naar loopniveau gebracht waartegen nu het looppad gemaakt is.
In de oude situatie waren er 8 toegangsdeuren wat nu is veranderd naar nog maar 3 stuks.
Dit om reden dat een deur voor veel last kan zorgen met betrekking tot de beveiliging en onderhoud.
Deze 3 stuks zijn nu bereikbaar geworden door bruggetjes. Het geheel ziet er “scheeps” uit. Voor
het maaiwerk is nu ook gemakkelijker doordat er nu maar 1 grasveld is en geen 2 zoals eerder.
De 2 deuren aan de uiteinden van schiphuis B zijn nooddeuren geworden die van binnenuit geopend
kunnen worden en de rest is vastgeschroefd.
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De volgende grote verandering is vervangen van de
daken van de schiphuizen D t/m I. Deze platen lagen
er nog niet eens zo lang op echter doordat deze uit
de eerste productie “zonder asbest” kwamen en
bleek achteraf dat deze niet sterk bleken, wat zich
uitte in veel lekkage.
De daken zijn nu voorzien van stalen daken
waartussen een laag isolatie. Deze isolatie is om
condens te voorkomen en om de geluidoverlast te
voorkomen. Bijkomend voordeel is dat de
binnenzijde van de plaat een lichte kleur heeft wat
meer licht in de schiphuizen geeft.
Naast de vervanging van deze daken is door een ervaren timmerman meer “verband” in de hokken
aangebracht omdat er deze her en der uit de haak gewaaid zijn. Met het aanbrengen van extra
schoren zijn de meeste wanden en noklijnen weer gerepareerd waarbij ook nog enkele palen van de
betonfundering zijn opgehoogd door kleine verzakkingen. Door de grote dak overstekken zal het
houtwerk aan de schiphuizen er minder van langs krijgen.
We hopen dat in 2015 nog begonnen kan worden met
de schiphuizen A, B en C maar hiervoor zijn de
financiële middelen nog niet geregeld.
Tevens heeft de vereniging de plicht om er voor te
zorgen dat alle nog aanwezige asbest voor 2024 te
verwijderen. Dit geld dan alleen nog voor de
schiphuizen A, C en D van de Griene Moune. Door de
enorme oppervlakte hiervan zulle we er nog een
flinke dobber aan hebben om dit te kunnen
bekostigen. Wij hebben onze gemeente inmiddels
hiervan op de hoogte gesteld met oog op de
afgelopen branden in het zuiden van het land waarbij
deze zorgden voor een tijdelijke ontwrichting van de omgeving. Dit geldt zowel voor de burgers als
omliggende bedrijven.
Ook dit jaar heeft de organisatie van de Agrarische Schouw weer gebruik gemaakt van onze
voorzieningen op het grote parkeer terrein van de Griene Moune. De Jouster Watersport krijgt
hiervoor een bijdrage. De belangrijkste reden om hieraan mee te werken is om de Agrarisch schouw
in het centrum van Joure te kunnen behouden.
Voor iedereen weer een fijn vaarseizoen.
Hans van Hofwegen
Technisch commissaris.
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Van de jachthavenbeheerder.
Het aftellen is begonnen, nog zo’n 12 weken en dan gaan de boten weer in het
water! Er gaan verhalen dat je pas comfortabel met de boot weg kan als het
riet één meter hoog staat, maar daar ga ik persoonlijk niet op wachten.
We hebben weer een productieve periode achter de rug.
HF schiphuis E is verlost van de oude loopsteiger aan de buitenkant, aan de
binnenkant is een deel van de dragende constructie vervangen en de loop
steiger is vervangen door gerecyclede steigerplanken uit GM B-open
Op een gegeven moment waren we er zo druk mee dat de vrouwen van de vrijwilligers kwamen
eten in het havenkantoor. Dit bespaarde tijd en de vrouwen zagen de mannen ook weer eens;-)
Na weer een geslaagde oliebollenmiddag was in januari het JWS
gebouw aan de beurt.
Het havenkantoor heeft
een grondige revit
gehad.
De vloerbedekking is
vervangen door laminaat
en alles is geverfd en voorzien van frisse nieuwe
zonwering.

Daarnaast heeft de werkplaats een zolder gekregen zodat timmerhout nu veel praktischer kan
worden opgeslagen. De JWS ligplaats in HF schiphuis A is van een vloer voorzien zodat daar ook
materiaal kan worden opgeslagen.
Al deze maatregelen zorgen ervoor dat we nu veel meer ruimte hebben in de werkplaats. We
kunnen weer jaren vooruit!
Het gras maaien op de
havens gaat vanaf
komend seizoen
efficiënter vanwege de
aankoop van een nieuwe
maaimachine. Deze
machine verhakselt het
gemaaide gras zodat er haast niets van over blijft, dit geeft een netter maaibeeld en het
voorkomt grasinloop in de boten.
Ander voordeel is dat deze machine zijn gras achter de machine lost en niet meer aan de zijkant.
Dit scheelt erg veel tijd. Voorheen moesten we oppassen om niet richting een boot te blazen, en
dat bepaalde de maairoute die dan niet altijd logisch was.
Jan Paulusma, lid van bestuur, ligplaatscommissaris en
vrijwilliger heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen.
Jan heeft maar liefst 20 jaar in het bestuur gezeten, de
coördinatie van ligplaatsen komt bij mij in het takenpakket.
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Tijdens de natte herfstdagen heeft Jan mij ingewerkt in de
grote ligplaats puzzel. Petje af want het is erg complex om de haven zo in te delen dat alles
optimaal bezet is en blijft. Elders in dit rondschrijven schrijft Jan
hier meer over. Jan blijft gelukkig wel actief op alle andere vlakken waarin hij werkzaam is
binnen onze vereniging maar dan als vrijwilliger.
GM schiphuis D, ligplaats 220, 222, 224, 232, 233, 234 staan momenteel bovenaan de lijst met
werkzaamheden, de slechte constructies worden grondig onder handen genomen en er komen
nieuwe deuren in.
Het komend groot onderhoud in eigen beheer is gericht op een aantal schiphuizen GM.
Daar is bij een aantal de draag constructies onder de voorgevel in slechte staat vanwege lekkage
en een verkeerde uitvoering.
Dat dragende hout wordt vervangen, ook de voorste steiger wordt verwijderd en komt er een
soort loopbruggetje voor terug. De binnenloopsteiger wordt vervangen door ander steigerhout.
Waarschijnlijk worden deze werkzaamheden in de herfst weer opgepakt.
Ik wens u allen een hele mooie warme zomer toe en een behouden vaart
Jan ten Bos
Jachthavenbeheerder Jouster Watersport

Controle van de brandblussers voor leden.
Dit jaar is er voor de leden de mogelijkheid om de brandblussers, die ze aan boord hebben te laten
keuren.
Voor de leden die hun brandblusser(s) willen laten keuren geldt dat:






De brandblussers dienen te worden aangeboden op vrijdag 17 april tussen 14.00-17.00 in de
werkplaats van het havenkantoor.
De blusser is weer op te halen op woensdag 22 april tussen 14.00-17.00
Eventueel afwijken van bovenstaande tijdstippen is na overleg mogelijk 06-21692081
(havenbeheerder)
Brandblussers ouder dan 10 jaar worden niet meer gekeurd.
De kosten voor het keuren van een brandblusser zijn € 5,- en dienen direct contant betaald
te worden bij het aanbieden voor de keuring.

Nadere informatie volgt later in een nieuwsbrief via de email.
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Ligplaatsen.
Winterberging – tijdelijke ligplaatsen.
Vóór takeldag op 18 april 2015 is het noodzakelijk dat leden die:





aan de buitenkant van de Houten Flier en Griene Moune liggen en een tijdelijke ligplaats
elders hebben gekregen, de schepen weer op de eigen ligplaats af te meren.
een winterligplaats in één van de schiphuizen hebben toegewezen gekregen, deze ligplaats
vrij te maken.
die met toestemming in het winterseizoen bijboten in een schiphuis hebben liggen, deze
daaruit te verwijderen.
tijdelijk gebruik maken van de droogstalling Houten Flier of Griene Moune worden verzocht
deze ligplaats vrij te maken.

masten e.d.
Voor masten, zwaarden, roeren e.d. geldt dat dit een week na takeldag gepland is.
Onderdelen die niet gelabeld zijn, zullen worden verwijderd.
Op het label hoort naam adres en telefoonnummer van de eigenaar te staan.
Het stallen van bovenstaande is alleen mogelijk na overleg met de jachthavenbeheerder.
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Trailers, met of zonder boot.
Het is beslist niet toegestaan om trailers zonder toestemming te stallen op een plaats op het
haventerrein.
Parkeren.
Op het parkeerterrein bij de Griene Moune voor schiphuis 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!
Wachtlijst.
Eind 2014 staan er 60 leden op de wachtlijst, dat zijn er 12 minder dan een jaar eerder. Er staan 11
leden op de wachtlijst voor een open ligplaats, de overige staan op de wachtlijst voor een plek in een
schiphuis.
Inlichtingen bij de jachthavenbeheerder.
J.M. Ten Bos 06-21692081 (alleen op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur)
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TARIEVEN 2015

Ligplaatsen
Overdekte ligplaats
Open ligplaats

per meter breedte schip
per meter breedte schip

Droogstalling plaats
Trailerstalling
Bijboot binnen groter dan 3 meter
Bijboot buiten

per boot
per boot
per boot
per boot

Lengte toeslag

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

Tarieven
incl. BTW
€ 204, € 102, -

€
€
€
€

79,
79,
48,
42,

-

10%
20%
30%
40%
50%

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

€ 79, € 42, -

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 / havenbeheerder

€ 108,
€ 137,
€ 154,
€ 199,

-

Lidmaatschap
Volwassen
Jeugd t/m 18 jaar

Inclusief Marrekritevlag + afdracht Watersport Verbond
Inclusief afdracht Watersport Verbond

€ 47, € 16,50

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

€ 100, € 20, € 7, € 2, -

Toeristenbelasting
Alleen van toepassing voor ligplaatshouders van buiten de gemeente De Friese Meren

Lengte schip:

t/m 06,99 meter
van 07,00 – 09,99 meter
van 10,00 – 15,00 meter
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€ 28, € 50,50
€ 52,25
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