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Voorwoord van de voorzitter,
Stijging aantal leden in 2015
Sinds een aantal jaren van langzame daling van het aantal leden, zijn we erg blij met de toename van
het aantal leden in 2015 en hopen dat deze trend zich voortzet.
Laatste asbestdaken Houten Flier vervangen
De laatste asbest daken van de Houten Flier zijn vervangen, hier lopen we bij brand nu geen risico
meer op asbest vervuiling in de omgeving. We zijn verplicht om voor 2024 ook alle asbestdaken
(schiphuizen A, C en D) van de Griene Moune te vervangen, dit is een zeer kostbare zaak.
Eredivisie Zeilen
Sinds vorig jaar heeft het watersportverbond een nieuwe competitie opgezet om zeer professioneel
in een eenheidsklasse bestaande uit 6 beschikbaar gestelde J70’s (kajuitzeilboten) een aantal
keren per jaar te wedstrijdzeilen.
De competitie in 2016 bestaat uit vijf speelronden. Deze vijf speelronden liggen in de periode van
mei t/m oktober. De Eredivisie Zeilen biedt plaats aan 18 verenigingen die zijn aangesloten bij het
Watersportverbond. Voor meer informatie verwijs ik graag naar: www.eredivisiezeilen.nl
Bij voldoende belangstelling en sponsering behoort dit o ok bij ons tot de mogelijkheden.
JWS anno 2016
Onze jachthaven is vanuit het verleden met zeer veel inzet van leden (vrijwilligers) opgebouwd tot
onze huidige haven. Er is veel veranderd in de loop van de tijd.
Naar schatting is meer dan 90 % van onze leden alleen lid van de JWS om gebruik te kunnen maken
van onze haven. Zeker 99% van de leden zegt het lidmaatschap op zodra ze hun boot verkopen.
Dat hoeft uiteraard niet, het bestuur stelt het zeer op prijs dat men ook zonder boot lid blijft.
In de praktijk functioneren we steeds meer als ‘commerciële’ jachthaven.
Om financiële redenen zijn we genoodzaakt de haven zo goed mogelijk te benutten en het zal
daarom voorkomen dat u van ligplaats moet veranderen. Bij verkoop van de boot dient u de
havenbeheerder hiervan direct schriftelijk (per mail) op de hoogte te brengen. Hij maakt dan
afspraken met u omtrent het verlaten van de boot uit de haven, deze afspraken dient u i.v.m. het
opnieuw verhuren van de ligplaats strikt op te volgen. NB. Het is niet toegestaan dat de nieuwe
eigenaar, indien deze niet lid is van de JWS, het haventerrein zonder uw bijzijn betreedt.
Vrijwilligers
Ondanks bovenstaande hebben we nog steeds een groep vrijwilligers, waarvoor heel veel waardering
en dank! Uitbreiding van het aantal vrijwilligers blijft zeer wenselijk. Hierbij een oproep aan
eenieder die voor onze vereniging een vrijwillige bijdrage kan en wil leveren. Dit kan van alles zijn,
van onderhoud aan de haven, het opzetten van verenigingsactiviteiten of het projectmatig
ondersteunen van het bestuur vanuit uw eigen professie.
Uiteraard wens ik eenieder een heel fijn vaarseizoen en een behouden vaart!
Geert Hoekstra, Voorzitter JWS.

2

J.W.S. – ACTIVITEITEN 2015/2016.

Woe. 25 november Heeft Henk van Dam een heel boeiend verhaal verteld over de Sterke Yerke.
Vanaf de opbouw tot het eindpunt van de reis Curaçao.

Vrij. 29 januari

Eelco Zijlstra over zijn ervaringen en deelname aan de single handed race.
Plaats: Restaurant De Oranjerie
Aanvang: 20.30 uur

Woe. 24 februari Josje Hofland over haar ervaringen als jurylid bij de America’s cup 34ste editie.
Plaats: Restaurant De Oranjerie
Aanvang: 20.00 uur

Woe. 6 april

Algemene Ledenvergadering
Plaats: Party Zalencentrum ´t Haske
Aanvang: 20.00 uur

Zat. 16 april

Takeldag

Vrij. 14 oktober
Zat. 15 oktober

Takelmiddag
Takeldag

Rooster van aftreden
Naam
Aangetreden per Aftredend per
G. Hoekstra
07 – 04 - 2011
2017
J.F. Marteau
04 – 04 - 2013
2016
R.T.J. Mittendorff
07 – 04 - 2006
2018
P. van Aalsum
04 – 04 - 2015
2017
J.J.G. van Hofwegen
07 – 04 - 2006
2018

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Technisch commissaris

Tj. de Wrede
A.A. de Roos
R.B. Rijpkema
A. Sikkes
C.J. Cnossen

Schiphuismeester Houten Flier
Schiphuismeester Griene Moune
Schiphuismeester Griene Moune
Schiphuismeester Griene Moune
Schiphuismeester Houten Flier

04 – 04 – 1996
02 – 04 – 1998
03 – 04 - 2008
01 – 04 - 2010
02 – 04 - 2009

2018
2016
2017
2016
2018
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Datum : 6 April 2016
Plaats
: Party en zalencentrum ’t Haske
Aanvang : 20.00 uur.

1.

Opening

2. Mededelingen van de Voorzitter
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 8-4-2015
4. Mededelingen en ingekomen stukken
5. Bestuur en schiphuismeester verkiezingen:
Volgens het rooster van aftreden zijn de volgende bestuursleden aftredend en herkiesbaar:
- J.F. Marteau, secretaris.
Verder is aftredend en niet herkiesbaar:
- J.J.G. van Hofwegen, technisch commissaris.
Van de schiphuismeesters zijn aftredend en herkiesbaar:
- A.A. de Roos, Schiphuismeester Griene Moune.
- A. Sikkes, Schiphuismeester Griene Moune.
6. Jaarverslag 2015
7. Pauze.
8. Financiën:
- Jaarrekening 2015.
- Begroting 2016.
- Contributie 2017 en ligplaatstarieven 2016
9. Jachthavenactiviteiten
10. Stemming over de grond van de JWS bij de Griene Moune.
(zie voor verdere toelichting blz.12).
11. Rondvraag
12. Sluiting Algemene Ledenvergadering 2016

5

Verslag algemene ledenvergadering 8 april 2015 in partyzalencentrum ’t Haske te
Joure.
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen en in het bijzonder de havenbeheerder van
harte welkom.
-

-

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 aange boden.

Als afwezig hebben zich gemeld bij ons erelid Henk Bezemer (vanwege het overlijden van zijn
vrouw), Akko de Roos (i.v.m. verjaardag vrouw), Age Bakker, Sipke Bosma (i.v.m.
hartoperatie), Eddie Huisman en Cor Bredenhoff.

-

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. Hierbij noemt de voorzitter het
overlijden van zijn schoonvader (Dicky Kerkhof).

2. Mededelingen van de voorzitter.
-

Komt de havenbeheerder nu ook nog op de haven te wonen in de ark?
Alle Voors en tegens zijn naast elkaar gezet en besloten is op dit moment om het niet te doen.

-

Verder is de technisch commissaris bezig geweest om de ark te verkopen, want dat zou in
eerste instantie door Spruyt arkenbouw verzorgd worden, maar die zijn failliet verklaard en
moesten we dit zelf dus doen.
Op dit moment is de ark zo goed als verkocht voor een bedrag van rond de € 20.000, -

-

Er is aandacht voor de vernieuwing van de website in overleg me t Rob en Mathijs de Boer.

-

De penningmeester is bezig om een lange termijnplanning te maken voor groot onderhoud aan de
haven. Hierbij onderzoekt hij ook of crowdfunding hierin iets kan toevoegen bij de financiering
van dit alles.

-

Verder bedankt de voorzitter alle vrijwilligers voor de inzet die ze afgelopen seizoen getoond
hebben.
o Rob en Mathijs de Boer voor het onderhouden van de website.
o Folkert ten Brummelhuis voor de beveiliging van het terrein.
o Siemen Talman, verenigingszeilen.
o Ronald Yntema, verenigingszeilen.
 Zeilschool ’t Garyp (voor het ter beschikking stellen van de boten).
Voor het verrichten van werkzaamheden aan de haven.
o Reny Rijpkema, Aad van der Meij, Wil Wijtsma en Jan Paulusma.
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-

De opbrengst van wimpelactie van Marrekrite 2014 bedraagt € 182.333, - en is hoogste
opbrengst ooit. Dit was 169.897, - Dit geld wordt o.a. ingezet voor het uitzetten van z.g.
Marboeien, om aan te meren. Op dit moment zo’n 25, maar dit worden er 100 in de komende
jaren.

-

Winteractiviteiten:
 Ted Jansen met een minicursus meteorologie.
 Diederik Vogelsang van Stentec over navigeren met laptop, tablet of
smartphone.
Als iemand een idee heeft voor een winteractiviteit kan hij dat overleggen met de secretaris.

-

De voorzitter en de penningmeester hebben dinsdag 7-4-2015 de regiovergadering van het
watersportverbond bijgewoond. De volgende activiteiten van het watersportverbond zijn
besproken:
o Marrekrite heeft van het watersport verbond opdracht gekregen om de openingstijden
van bruggen en sluizen beter op elkaar af te stemmen.
o Het mogelijk maken dat watersporters tussen de windmolens door mogen varen. Echter
tegenhouden van de bouw ervan in het watersportgebied gaat niet lukken.
o Het Tjeukemeer vriendelijker/aantrekkelijker en toegankelijker maken voor de
watersporter.

3. Notulen van de algemene ledenvergadering (ALV) 2014.
-

De voorzitter vraagt of er over de notulen van de ALV van 2014 nog vragen of opmerkingen zijn.

-

Piet van der Zwaag heeft nog een opmerking over het punt dat de eerst besloten was dat de
havenbeheerder op de haven moest komen wonen.
Er zijn hiervoor voorzieningen getroffen voor de plaats waar de ark zou moeten komen liggen.
Dit heeft wel geld gekost. Hoe gaan we hiermee om? De voorzitter antwoord hierop dat alle
mogelijkheden zijn bekeken. Op dit moment is er geen reële mogelijkheid om die gedachte door
te zetten.

-

Verder geen opmerkingen over de inhoud van de notulen door de leden en daarbij zijn de notulen
van de ALV van 2014 goedgekeurd.

4. Mededelingen en ingekomen stukken.
-

De trailerhelling bij de Moune (Ealse Wouda).
De gedachte van het bestuur is om dit eerder bij de gemeente neer te leggen en niet bij de
JWS.

-

Jan Paulusma wordt verzocht voor een korte tijd de zaal te verlaten.
Piet van der Zwaag en Aad van der Meij, vragen de leden in te stemmen om Jan Paulusma als
uitzondering erelid van de vereniging te maken. Vanwege een bestuursafspraak zouden er geen
leden meer als erelid worden voorgedragen.
Ronald Yntema en Pieter Dijkstra hebben er toch wel enige weerstand tegen vanwege deze
afspraak. Desondanks gaat iedereen die aanwezig is akkoord en wordt Jan Paulusma benoemd
tot erelid.
De voorzitter feliciteert Jan met zijn benoeming.
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5. Bestuurs- en schiphuismeester verkiezing.
-

Aftredend en herkiesbaar als schiphuismeester op de Houten Flier zijn is Clarence Cnossen. Hij
wordt onder applaus van de leden herkozen.

-

Aftredend en herkiesbaar zijn de volgende bestuursleden: dhr., Rudi Mittendorff
(penningmeester) en dhr. Hans van Hofwegen (technisch commissaris). Beiden worden door de
leden onder applaus herkozen.

Als dank ontvangen zij allen een bos bloemen.
-

Aftredend en niet herkiesbaar is het volgende bestuurslid: dhr. Jan Paulusma
(ligplaatscommisaris).
Hierbij komt Piet van der Zwaag een kort verhaal doen over de loopbaan van Jan bij de JWS en
Jan uiteindelijk namens de leden benoemen tot erelid van de vereniging. Ook zijn vrouw Geertje
wordt hierbij niet vergeten.

-

Er is naar vervanging voor Jan in het bestuur gezocht en hiervoor is Peter van Aalsum bereid
gevonden, dit op zich te nemen. Onder applaus van de leden wordt hierin toegestemd.

6. Jaarverslag 2014.


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.

7. Havenactiviteiten.


De walbeschoeiing op de kopzijde van open C op de Griene Moune moet vervangen worden. De
start van deze werkzaamheden is in mei 2015.



Vervanging van de overige daken van schiphuis A, B en C op de Houten Flier. Hiermee starten
we in juni 2015.



Vervanging van de walbeschoeiing bij de watersteiger. Hiervan zal de start in het eind van
dit jaar zijn.



Onderzoek naar de vervanging van de kopse kanten aan de zijlsroede door steenstort en het
opofferen van de ligplaatsen, die daar nu zijn.



Aanschaf nieuwe maaimachine. Deze is ondertussen aangeschaft.
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8. Financiën.
De voorzitter geeft aan dat door de JWS overgestapt is naar een ander financieel
administratiesysteem (Accountview). Dit systeem wordt ook door ons accountantsbureau
gebruikt en dus bij ongewilde afwezigheid van de penningmeester, kunnen zij daar ook mee
werken.
Hierna geeft hij het woord aan de penningmeester die daarop toelichting op de cijfers geeft.


Het resultaat over 2014 is € 2000, - beter dan begroot.



De kosten van de verzekering zijn hoger komen te liggen, omdat alles ondergebracht was bij
de Frieslandbank en deze ermee gestopt is. Alles is daardoor overgenomen door de
Rabobank, die toch duurder bleek te zijn. Uiteindelijk is alles ondergebracht bij Ferwerda,
die toch goedkoper was.



De penningmeester geeft verder uitleg over de cijfers, zoals in het uitgereikte stuk van
“begroting 2015” vermeld staat.



Uitleg over de drie varianten om het lange termijn plan om het groot onderhoud aan te
pakken en ook hoe daarbij crowdfunding te kunnen inpassen. Echter, de voorkeur gaat uit om
toch te proberen het zonder crowdfunding op te lossen met zoveel mogelijk eigen middelen.
Strategie is, om pas onderhoud uit te voeren, daar waar het ook pas echt noodzakelijk is.



Pieter Dijkstra vraagt hoe het zit met de agrarische schouw?
Voorheen konden ze gratis van het JWS-terrein gebruik maken, maar de laatste jaren
wordt € 1000, - per jaar betaald voor het gebruik maken van het JWS-terrein.



Technisch inhoudelijke vraag van een van de leden over wat op bladzijde 4 van het verslag
van Flynth staat m.b.t. “compensabel verlies a.b.”. Dit gaat de penningmeester buiten de
vergadering bespreken met diegene bespreken.



Vraag over waar de boten naar toe moeten tijdens het vervangen van de daken van schiphuis
A, B en C op de Houten Flier.
De ligplaatshouders worden hierover tijdig op de hoogte gesteld en geïnformeerd door de
havenbeheerder.



Vraag van de penningmeester aan de leden voor instemming met de voorgenomen
contributietarieven voor 2016. Alle leden stemmen hiermee in.



De voorzitter stelt voor de penningmeester, het bestuur voor het gevoerde beleid decharge
te verlenen. Akkoord onder applaus.
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9. Rondvraag.


Trailerhelling (door Ealse Wouda).
Nog even terugkomend op de trailerhelling, maar om deze mee te nemen samen met de
vervanging van de walbeschoeiing.
De voorzitter geeft aan altijd bereid te zijn om eens in gesprek te gaan met de betrokkenen
als zij dat willen, maar dat het op dit moment niet past binnen de begroting.



Parkeren bij open C op de Griene Moune.
Vanwege de grote kans op verzakking van het terrein aan de achterzijde bij open C aan de
parkzijde willen we voorstellen dat daar een parkeerverbod k omt. Laden en lossen is dan wel
toegestaan.
Verder mag aan de kopkant van open C wel geparkeerd worden in het gras.
Door de leden wordt hiermee ingestemd.

10. Sluiting.


De voorzitter sluit de vergadering en afsluitend volgt een kort toelichtend verhaal van B ert
Meijer namens Ferwerda verzekeringen over het de risico’s zijn waarvoor een eigenaar zijn
boot zou moeten verzekeren. Kortom alle zaken waarmee rekening gehouden moet worden bij
het verzekeren van een boot.
Verder biedt Ferwerda een korting van 10% vo or JWS leden en kunnen leden zich tot
Ferwerda wenden voor verdere informatie.
(Totaal 54 leden aanwezig bij deze vergadering).
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Financiën
Baten en lasten
De voorlopige jaarrekening 2015 sluit met een positief resultaat van ongeveer € 16.000. Begroot
was een verlies van € 3.100.
Belangrijkste oorzaak van het positieve verschil ten opzichte van de begroting is de behaalde
boekwinst op de verkoop van de woonark. Deze verkoop is in de begroting als p.m. meegenomen.
De jaarcijfers worden in de algemene ledenvergadering nader toegelicht.
Investeringen
In 2015 is geïnvesteerd in een nieuwe grasmaaier en in nieuwe sensoren t.b.v. de beveiliging. De
totale investering bedroeg € 8.500.
Groot onderhoud
Aan groot onderhoud is € 102.000 uitgegeven. Het vervangen van de daken op de Houten Flier van
de schiphuizen A; B en C kostte –inclusief de asbestverwijdering- € 80.000. Verder werd er
walbeschoeiing vervangen in de open haven C op de Griene Mo une en werden er
herstelwerkzaamheden aan de schiphuizen uitgevoerd.
Leden
Het aantal leden bedraagt per eind 2015 in totaal 555, een toename met 12 ten opzichte van e ind
2014. In 2015 hebben 36 leden bedankt en hebben zich 48 nieuwe leden aangemeld.
Rudi Mittendorff.
Penningmeester.

De opties van de JWS-grond bij de Griene Moune (agendapunt 10 van de ALV).
Gemeente De Fryske Marren is bezig om monumenten die zich binnen gemeente bevinden o nder te
brengen bij de monumentenstichting. De groene molen aan de Groendijk 11 te Joure behoort hier
ook bij.
De molen ligt op het perceel van de gemeente en grenst aan het perceel wat in eigendom is van de
Jouster watersport.
De voet van de molen ligt kadastraal aan de zijde van de gemeente. De bovenbouw en wieken van de
molen vallen deels over het perceel wat in eigendom is van de Jouster Watersport.
Het perceel rondom de molen is in zijn geheel afgebakend met een hekwerk.
Het voorstel van de gemeente is om de grond binnen het geplaatste hekwerk over te dragen a an de
monumentenstichting. Het gaat om max 100 m2.
Er zijn 3 opties. Niet verkopen, wel verkopen of schenken.
Op deze ALV van 2016 zal hierover moeten worden gestemd.
Hans van Hofwegen.
Technisch commissaris.
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Jaarverslag jachthavens 2015

In het voorjaar is begonnen met de renovatie van de walbeschoeiing ter plaatse van de open haven C van
de Griene Moune aan de zijde van de camping.
Hierbij is een keer gebruik gemaakt van een andere aannemer dan die wij meestal voor onze
werkzaamheden inschakelen namelijk de Groenvoorziener uit Bolsward.
Na enkele startproblemen zijn ze erin geslaagd deze klus naar tevredenheid op te leveren.

Onze trekker was bijna aan vervanging toe met name met betrekking tot het maaien. Het was de
bedoeling dat we die wilden inruilen voor een nieuwe. Toen bleek dat een nieuwetrekker een investering
zou vergen van meer dan € 13.000, - We zijn toen op zoek gegaan, niet naar een trekker maar naar een
echte maaimachine. Deze machine maait 3 keer sneller dan onze oude trekker, en kan om zijn as draaien
(bv. om een boom heen) De kosten voor deze aanschaf bleek bijna de helft goedkoper te zijn.
Bijkomend voordeel is dat we nu de trekker
houden en de hydrauliek kon voor weinig
geld gerepareerd worden. Een trekker is
voor ons toch een bijna onmisbaar
apparaat.
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Het eind van het seizoen zijn de werkzaamheden opgestart voor de renovatie van de drie laatste
schiphuizen A, B en C van de Houten Flier. Deze daken waren nog asbesthoudend en zijn door De Vries
Joure Milieu gesaneerd. De hele Houten Flier is nu asbestvrij en alle daken zijn nu voorzien van stalen
geïsoleerde golfplaten. De isolatie is om te voorkomen dat er condenswater aan de binnenzijde van de
schiphuizen ontstaat. Doordat de platen aan de binnenzijde wit zijn afgewerkt is het binnen nu lichter
geworden.

Ook zijn de schiphuizen na het verwijderen van de golfplaten weer zo goed mogelijk uitgelijnd. Deze
drie schiphuizen zijn alweer meer dan 50 jaar oud en door de jaren heen en door de zuidwestenwind
iets verzakt of “omgewaaid” Dit is door het gebruik van spanbanden en aanbrengen van schoren weer in
orde gemaakt zodat de daken er weer netjes bij liggen.
Er is ook een nieuwe vlaggenmast geplaatst bij schiphuis A aan de Houten Flier. Hier komen straks nog
wel een mast bij voor de Nederlandse en/of Friese vlag. Tevens hebben we de oude vlaggenmast
verwijderd.
Het terrein bij de voordeur van het kantoor is opgeknapt met nieuwe bestrating zodat nu het hele
terrein rond de ark er weer netjes uitziet.
Ook dit jaar heeft iedereen weer zijn steentje bijgedragen, dat onze haven netjes blijft.
Voor iedereen weer een fijn vaarseizoen.
Hans van Hofwegen
Technisch commissaris.
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Van de Jachthavenbeheerder.
Deze week de vraag of ik een weer een bijdrage wil leveren aan het zomerrondschrijven.
Dat klinkt goed want dat betekend dat het seizoen weer de betere kant opgaat!
Daken Houten Flier.

Na takeldag hebben we het nog even druk gehad met de organisatie rondom de laatste 3 nieuwe
daken op de Houten Flier. Dit is allemaal goed verlopen mede dankzij de goede samenwerking met
alle leden uit schiphuis A t/m C. Communicatie verliep grotendeels via de website, als daar nieuwe
info op kwam te staan stuurde ik deze leden een linkje zodat ze gelijk het juiste bericht op het
scherm hadden. De Houten Flier is nu asbestvrij!
Website.

Als u op internet de website van de JWS opzoekt www.jwsjoure.nl dan vind u onder het kopje
‘De agenda nieuws en mededelingen’ en daarna ‘mededelingen van de havenbeheerder’ het laatste
nieuws m.b.t. activiteiten, werkzaamheden maar ook gevonden voorwerpen op de havens.
Ligplaatsen.
Het blijft een puzzel om alle ligplaatsen zo in te delen dat we
daar het meeste rendement uit halen.
Fijn dat betrokken ligplaatshouders hiervoor begrip hebben, en
hieraan meewerken.
De bezetting is goed, alle binnen ligplaatsen zijn verhuurd en op
dit moment (14-01) hebben we 4 droogstallingplaatsen en 8 open
ligplaatsen vrij. Vaak hoor ik van mensen dat er heel veel
plaatsen leeg zijn, toch zijn deze verhuurd en is de boot
waarschijnlijk elders. Zo heeft onze boot tussen zomervakantie en takeldag in een jachthaven in
Makkum gelegen. De ligplaats in Joure is dan leeg.
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Heeft u een wens m.b.t. een andere plaats of wilt u op de wachtlijst voor een binnen ligplaats dan
hoor ik dat graag.
Aanzicht havens:
Om de havens een blijvend goed aanzicht te geven is het naast onderhoud aan terrein en gebouwen
belangrijk dat ook onze schepen er verzorgd uitzien.
De ligplaatshouders die wel wat meer aandacht aan het uiterlijk van hun schip mogen besteden
zullen de komende periode worden benaderd en verzocht worden hier iets aan te doen. Gelukkig
komt dit niet zo veel voor.

Werkzaamheden:
We gaan de komende periode aan de gang met de kopgevels aan de waterzijden van GMC en D.
Ook wordt er achterin deze schiphuizen een andere indeling gemaakt zodat deze efficiënter kan
worden ingedeeld. Aan de buitenzijde van GMC en D komt een nieuwe steiger en wordt het aantal
ligplaatsen uitgebreid. De watersteiger krijgt een nieuwe beschoeiing. Op de plaats van de ark
worden ligplaatsen gecreëerd voor open zeilboten zoals Bm, Valk en Randmeer, hierdoor kunnen we
weer meer bredere boten kwijt op de GM.

Voor het komende seizoen wens ik iedereen een behouden vaart en heel veel zonuren!
Jan ten Bos
Jachthavenbeheerder JWS
06-21692081
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Ligplaatsen.
Winterberging – tijdelijke ligplaatsen.
Vóór takeldag op 16 april 2016 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 een 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.
Trailers, met of zonder boot.
Het is beslist niet toegestaan om trailers zonder toestemming te stallen op een plaats op het
haventerrein.
Ligplaatsen.
Het onderling regelen van ligplaatsen is niet toegestaan!
Wachtlijst
Eind 2015 staan er 49 leden op de wachtlijst, dat zijn er 11 minder dan een jaar eerder. Van deze
49 leden staan 3 op de wachtlijst voor een open ligplaats, de overige staan op de wachtlijst voor een
plek in een schiphuis. De wachtlijst ligt op de Algemene Ledenvergadering ter inzage. De bezetting
is goed, alle binnen ligplaatsen zijn verhuurd en op dit moment (14-01) hebben we 4
droogstallingsplaatsen en 8 open ligplaatsen vrij.
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

per meter breedte schip

Tarieven
incl. BTW
€ 210, -

Open ligplaats

per meter breedte schip

€ 105, -

Droogstalling plaats
Trailerstalling

per boot
per boot

€ 82, € 82, -

Bijboot binnen groter dan 3 meter
Bijboot buiten

per boot
per boot

€ 50, € 44, -

09,50 – 10,49 meter
10,50 – 11,49 meter

10%
20%

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

30%
40%
50%

Lengte toeslag

Winterligplaatsen
Overdekte winterdroog stalling

Alleen voor ligplaatshouders
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

€ 82, € 44, -

Takelen
Bootlengte 05,00 – 06,99 meter

€ 115, -

Bootlengte 07,00 – 08,99 meter
Bootlengte 09,00 – 10,99 meter

€ 145, € 165, -

Bootlengte vanaf 11,00 meter na overleg met ligplaatscommissaris / havenbeheerder

€ 210, -

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)

€ 100, € 20, -

JWS – Wimpel
JWS – Sticker

€ 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

€ 28, € 50,50

van 10,00 – 15,00 meter

€ 52,25
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Startrooster en teamgegevens Verenigingscompetitie.
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