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(voorzitter@jwsjoure.nl)
(secretaris@jwsjoure.nl)
(penningmeester@jwsjoure.nl)
(techn-commisaris@jwsjoure.nl)
(algemeen_bl@jwsjoure.nl)

Voorwoord van de voorzitter,
Algemene ledenvergadering
Mijn streven is er naar om de algemene ledenvergadering nog efficiënter te laten verlopen.
Met name de rondvraag gaan we aanpassen:
In tegenstelling tot eerdere vergaderingen dient u een vraag voor de rondvraag uiterlijk twee
weken voor de algemene ledenvergadering schriftelijk in te dienen bij het bestuur, dit kan bij
voorkeur via de email info@jwsjoure.nl of via de post. Het bestuur kan hierdoor adequater en
sneller reageren.
De meest gestelde vragen in het verleden tijdens de rondvraag betroffen persoonlijke vragen m.b.t.
tot de ligplaats e.d., deze vragen gaat het bestuur filteren en rechtstreeks naar betreffend lid
beantwoorden. Uiteraard kunt u voor vragen altijd terecht bij onze havenbeheerder of via de email
bij het bestuur. Met uitzondering van juli vindt er maandelijks een bestuursvergadering plaats en
zal het bestuur uw vragen behandelen en zo snel mogelijk beantwoorden.
Op zoek naar een nieuwe penningmeester
Onze penningmeester Rudi Mittendorff heeft aangeven zich bij de volgende ledenvergadering in
april 2018 niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Rudi is tegen die tijd 12 jaar penningmeester en
heeft met heel veel kennis en inzet een grote bijdrage geleverd aan onze vereniging. Waarvoor nu
alvast heel veel dank.
Het bestuur is daarom op zoek naar een opvolger.
De financiële administratie wordt door onze vereniging gedaan in het programma Accountview van
Flynth, waaruit diverse rapportages kunnen worden gegenereerd.
Voor de leden en ligplaatsen administratie is Joop Marteau bezig een nieuw programma te
ontwikkelen wat naar verwachting eind dit jaar zal worden geïmplementeerd.
Graag zou het bestuur op korte termijn in contact komen met een kandidaat die de bestuursfunctie
penningmeester kan en wil gaan invullen.
Asbestdaken Griene Moune
We zijn verplicht om voor 2024 ook alle asbestdaken (schiphuizen A, C en D) van de Griene Moune
te vervangen, het beleid van het bestuur hierin is om vanaf 2018 ca. de helft van de reservering
onderhoud hiervoor te gaan ‘sparen’. Dit houdt in dat wij de komende jaren minder gaan uitgeven aan
overig onderhoud van de haven. Het plan is om binnen de komen 3 jaar het eerste dak te gaan
vervangen, wellicht zal hiervoor een lening nodig zijn.
Vrijwilligers
Als bestuur zijn wij heel erg blij met de groep vrijwilligers die regelmatig werkzaamheden uitvoert,
waarvoor heel veel waardering en dank! Uitbreiding van het aantal vrijwilligers blijft zeker
wenselijk. Ook dit jaar daarom een (herhaalde) oproep aan een ieder die voor onze vereniging een
vrijwillige bijdrage kan leveren. Dit kan van alles zijn, administratieve ondersteuning, onderhoud aan
de haven, het opzetten van verenigingsactiviteiten etc.
Vanaf deze plek wens ik u allen een heel fijn vaarseizoen en een behoudenvaart!
Geert Hoekstra, voorzitter JWS.
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J.W.S. – ACTIVITEITEN 2016/2017.

Woe. 23 november Heeft Lourens Touwen een heel boeiend verhaal verteld over het ontstaan van
de Marrekrite en alle werkzaamheden en projecten die zij aan het uitvoeren
zijn.
Za. 31 december

Heeft de havenbeheerder samen met zijn gezin ervoor gezorgd dat we weer
konden genieten van de oliebollen en appelflappen onder het genot van een
drankje.

Woe. 18 januari

Een reisverhaal van Arie en Paulien over hun ervaringen met “een rondje
Atlantische oceaan in 8 maanden”

Woe. 5 april

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

Zat. 15 april

Takeldag

Vrij. 13 oktober
Zat. 14 oktober

Takelmiddag
Takeldag

Naam
G. Hoekstra
J.F. Marteau
R.T.J. Mittendorff
P. van Aalsum
A. Zeldenthuis
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
2019
07 – 04 - 2006
2018
04 – 04 - 2015
2018
07 – 04 - 2016
2019
04 – 04 – 1996
02 – 04 – 1998
03 – 04 - 2008
01 – 04 - 2010
02 – 04 - 2009

2018
2019
2017
2019
2017
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Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Technisch commissaris
Schiphuismeester
Schiphuismeester
Schiphuismeester
Schiphuismeester
Schiphuismeester

Houten Flier
Griene Moune
Griene Moune
Griene Moune
Houten Flier
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Datum : 5 April 2017
Plaats
: Party en zalencentrum ’t Haske
Aanvang : 20.00 uur.

1.

Opening

2. Mededelingen van de voorzitter
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 6-4-2016
4. Mededelingen en ingekomen stukken
5. Bestuur en schiphuismeester verkiezingen:
Volgens het rooster van aftreden zijn de volgende bestuursleden aftredend en herkiesbaar:
- G. Hoekstra, voorzitter.
Van de schiphuismeesters zijn aftredend en herkiesbaar:
- R.B. Rijpkema, Schiphuismeester Griene Moune.
Van de schiphuismeesters zijn aftredend en niet herkiesbaar:
- C.J. Cnossen
6. Jaarverslag 2016
7. Pauze
8. Financiën:
- Jaarrekening 2016.
- Begroting 2017.
- Contributie 2018 en ligplaatstarieven 2017
- BTW-wetswijziging.
9. Jachthavenactiviteiten
10. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag uiterlijk 2 weken voor de vergadering schriftelijk indienen.
11. Sluiting Algemene Ledenvergadering 2017
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Radiografisch wedstrijdzeilen
Sinds enige jaren zijn een aantal leden van de JWS actief aan het wedstrijdzeilen met de
radiografische Micro Magic. Iedere donderdagavond wordt er in de winter en zomer gezeild vanaf
19.00 uur. In de winter bij de Oranjerie met kunstlicht en koffie en in de zomer op de Woudfennen.
Wilt u eens komen kijken of meedoen, dit kan natuurlijk. Er kan eventueel een demoboot geregeld
worden. Op de site http://www.micromagic.nl kunt u alles vinden. Een Micro Magic is te koop bij
Intertoys Joure of via http://www.rczeilen.nl

Beveiliging
De werkzaamheden met betrekking tot de nieuwe beveiliging zitten er zo goed als op. Inmiddels zijn
de nieuwe camera’s geplaatst en is het oude toegangssysteem vervangen voor een nieuw systeem.
Met nog een paar kleine aanpassingen te gaan werkt het systeem naar volle tevredenheid en is de
haven weer helemaal up to date op het gebied van toezicht en beveiliging. Natuurlijk vinden we het
ook van belang dat u als leden de ogen en oren goed openhoud, want ook u hebben we nodig bij het
veilig houden van de haven. Opvallende zaken kunnen altijd doorgegeven worden aan de
havenbeheerder.
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Verslag algemene ledenvergadering 6 april 2016 in partyzalencentrum ’t Haske te Joure.
1. Opening.
De voorzitter heet alle aanwezige leden van harte welkom en in het bijzonder ons erelid (Jan
Paulusma) en de havenbeheerder (Jan ten Bos).
De agenda van deze vergadering is zoals vermeld in het zomerrondschrijven van 2016.
Hij vervolgt met enkele huishoudelijke mededelingen en noemt de leden die verhinderd zijn (H.J.
Bezemer, Clarence Cnossen, Jan de Jong, Johan Duim, Rienk Terwisga, Sieto de Vries, Siemen
Talman, Cor Bredenhoff).
Ook dit jaar zijn ons door overlijden weer enkele leden ontvallen, daarvoor vraagt de voorzitter
iedereen te gaan staan en een moment stilte in acht te nemen.
2. Mededelingen van de voorzitter.
-

-

-

-

Het aantal gegadigden op de wachtlijst voor een open ligplaats bedraagt op dit moment 1 en voor
een overdekte ligplaats zijn er circa 35 gegadigden.
Verder bedankt de voorzitter alle vrijwilligers die zich actief ingezet hebben voor de
vereniging:
- Folkert ten Brummelhuis voor het onderhoud van de beveiliging.
- Zeilschool ’t Garyp voor het verenigingszeilen en het beschikbaar stellen van de
polyvalken.
- Jan Paulusma, Reny Rijpkema, Aad van der Meij, Wil Wijtsma, Piet de Vreeze, Peet
Zijlstra, Pieter Dijkstra en Andries Zwart voor het onderhoud van de haven.
De opbrengst van de wimpelactie van de Marrekrite 2015 bedraagt blijkt in eerste instantie
niet exact bekend te zijn. Na toegestuurde informatie via de dag na de vergadering is het €
172.343,-.
De officiële bijdrage voor niet leden bedraagt €15,- en voor JWS leden is dit €14,-.
Verder noemt de voorzitter als detail dat vorig jaar door de vuilwaterboot 22000 liter
vuilwater is opgehaald.
Ook deze winter zijn er diverse activiteiten georganiseerd.
- 25 november 2015: Sterke Yerke door Henk van Dam.
- 31 december 2015: oliebollen en een drankje in het havenkantoor door ons
havenbeheerder.
- 29 januari 2016: De ervaringen van Eelco Zijlstra aan de Single Handed 2007, 2012 en
2014.
24 februari 2016: de 34e America’s cup door Josje Hofland.
Verder wordt het erg op prijs gesteld dat leden die een goed idee hebben voor een
winteractiviteit dit via mail bij de secretaris te melden.
De voorzitter en de penningmeester hebben de districtsvergadering van het watersportverbond
bijgewoond.
- Via één van de leden is bekend geworden dat de vergunning die afgegeven is als
“baggerwerkzaamheden bij Terkaple” meer omvatten dan alléén baggeren. Direct na
ontvangst van dit bericht is het watersportverbond door het bestuur op de hoogte
gebracht en ingeschakeld. Zij hebben aangegeven actie te zullen ondernemen voor zover
mogelijk. Er is een gesprek geweest met de Fryske Marren en bereikt dat de plek waar
de KWS-boei altijd neergelegd wordt nog steeds gebruikt kan worden. Hierop de reactie
van Piet van der Zwaag waarom het bestuur van de JWS zich niet persoonlijk met de
kwestie bemoeid heeft. Antwoord was dat het watersportverbond de belangen van alle
aangesloten verenigingen behartigd en het dus niet nodig (eigenlijk ongewenst is) dat wij
als JWS ons daar dan ook nog mee gaan bemoeien. De gesprekken tussen het
watersportverbond en de gemeente waren op dat moment al in gang gezet.
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-

Er is een vacature voor in het bestuur van het watersportverbond district Noord.
Het windmolenpark in het IJsselmeer komt er, maar er is toch bereikt dat
watersporters er tussendoor mogen varen.
Het watersportverbond is nog steeds erg druk met het promoten van de watersport om
jonge aanwas meer bij de watersport te betrekken.

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 8-4-2015.
De voorzitter vraagt of er nog op of aanmerkingen zijn over de notulen van de algemene
ledenvergadering van 2015.
o Bij punt 4 ……”uitzondering”… verwijderen uit die regel.
o Afwezigen worden met naam en reden van afwezigheid genoemd, op advies van een
lid wordt de reden van afwezigheid uit de notulen gehaald.
o Piet van der Zwaag vindt het storend dat onder het verkeersverbod een tekst “€50,boete” staat verder dat er bij open A op de Griene Moune ook een
parkeerverbodsbord staat. Echter dit laatste was op enkele plaatsen al zo. Dit is de
keuze van het bestuur en blijkt functioneel.
Verder zijn er geen opmerkingen. Na bovengenoemde aanpassingen zijn ze goedgekeurd met
dank aan de secretaris.
4. Mededelingen en ingekomen stukken.
Op 7 mei a.s. is er een feestelijke opening van de nieuwe tolhuisbrug georganiseerd door Rôn de
Kolk en de WIH. De voorzitter is gevraagd of wij daar op één of andere manier ook een bijdrage
aan kunnen leveren en vraagt aan de aanwezigen om suggesties.
5. Bestuur en schiphuismeester verkiezingen.
Aftredend en herkiesbaar:
Aftredend en niet herkiesbaar:

J.F. Marteau, secretaris.
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.
De voorzitter bedankt Hans voor zijn inzet gedurende zijn 10-jarige bestuursperiode bij de
JWS. Hans wordt namens de vereniging een mooi cadeau aangeboden.
Zijn opvolger is André Zeldenthuis, die vanaf nu de zaken van Hans gaat overnemen.
Peter van Aalsum gaat zich bezighouden met de beveiliging van de haven en daarnaast zal hij de
portefeuille verzekeringen van de penningmeester overnemen.
6. Jaarverslag 2015.
Hierover verder geen opmerkingen en zijn daarmee goedgekeurd.
7. Pauze.
Briefjes voor vragen voor de rondvraag kunnen ingevuld en ingeleverd worden bij de
bestuurstafel.
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8. Financiën.
- De penningmeester geeft uitleg over de jaarrekening van 2015 waarvan op iedere tafel
diverse kopie exemplaren aanwezig zijn (rapport Flynth). De penningmeester licht dit toe
met een Excel sheet op de beamer wat de leden extra inzicht geeft.

-

-

-

-

De begroting van 2016 wordt toegelicht door de penningmeester en is net als de
jaarrekening aanwezig op de tafels bij de leden (Begroting 2016). Hierin zijn ook opgenomen
de werkzaamheden, zoals C+D kopse kanten, jollensteiger, de watersteiger en de slechte
kopse kanten van de schiphuizen op de Houten Flier.
Een van de leden geeft als tip richting het bestuur dat zij zich niet alléén moeten laten
leiden door de middelen, maar ook goed moeten kijken naar de potentiele potjes die
beschikbaar zijn.
De penningmeester geeft aan dat er actief gekeken wordt naar subsidiemogelijkheden,
mogelijkheden om de daken te voorzien van zonnepanelen etc.
Verder is er nog één van de leden die zich afvraagt waarom er naast de
samenstellingsverklaring door een AA-accountant ook geen kascontrole plaatsvindt. Hij
geeft overigens aan niet aan de betrouwbaarheid van de cijfers te twijfelen.
De penningmeester wil hier nog wel op reageren en geeft aan dat de JWS-organisatie te
klein is om een volledige accountantsverklaring van Flynth te kunnen verkrijgen. De
voorzitter voegt daar nog aan toe dat intern een aantal maatregelen zijn getroffen.
Betalingen boven een bepaald bedrag kunnen alleen plaatsvinden na autorisatie daarvan
binnen internet bankieren door de voorzitter. Er zijn dan altijd twee personen nodig om die
betaling te kunnen doen.
De penningmeester vraagt goedkeuring voor de ligplaats- en contributie tarieven. De leden
stemmen hiermee in.
De voorzitter stelt voor penningmeester voor financieel beheer en het bestuur voor het
gevoerde beleid decharge te verlenen. Akkoord onder applaus.

9. Jachthavenactiviteiten.
-

-

Eind april start Leemburg met de werkzaamheden op de haven.
- De steigers en palen bij de kopse kanten van C en D op de Griene Moune.
- De jollensteiger wordt door de technisch commissaris toegelicht met een tekening.
- De walbeschoeiing bij de watersteiger wordt vernieuwd.
Extreem slechte schiphuisdeuren zullen vervangen worden.
Slechte kopse kanten van schiphuizen op de Houten Flier worden vervangen/gerepareerd.

10. Stemming over de grond van de JWS bij de Griene Moune.
Verder is er nog een vraag aan de leden om de grond waar de Griene Moune deels op staat, maar
eigendom is van de JWS te schenken aan de gemeente. De gemeente schenkt de grond aan
monumentenzorg.
De leden stemmen hier unaniem mee in en daarmee kunnen we dit in gang zetten.
11. Rondvraag.
 Stand van zaken huisvesting havenbeheerder (Lammert Haven).
Ongewijzigd t.o.v. 2015.
 Waarom bij het toegangshek op GM geen paal geplaatst net als bij toegangshek op de HF
(Krist).
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Voortschrijdend inzicht, maar binnenkort wordt er toch naar de veiligheid van de
toegangshekken gekeken en zullen we dit meenemen indien mogelijk. Na een bijna-ongeluk
waarbij een kind onder het hek probeerde te kruipen is besloten het straatwerk te
verhogen. Gelukkig ging het hek niet open.
Kan er wat gedaan aan het stuifstof van het gravel op de Bezemerlaan op de HF (Timo
Deen). Wordt op dit moment niets aan gedaan vanwege de kosten voor het aanleggen van
enige vorm van bestrating. Echter als iemand een goed idee heeft kunnen we hier altijd
naar kijken.
Ontsluiting waterwijk Broek Zuid (Tineke Wiersma).
Tineke wil weten of er al meer bekend is over de ontwikkeling van dit plan en hoe dan de
eventuele ontsluiting van die wijk geregeld gaat worden. Dit zou niet via de Jonkers sloot
moeten, want dan komt iedereen door de JWS-haven.
De voorzitter geeft aan dat het bestuur er bovenop zit, maar dat de gemeente er op dit
moment geen uitsluitsel over geeft.
Tussendoor meldt de voorzitter de inbraak in C (de voorzitter).
Hierbij zijn diverse boten bezocht en ging het hoofdzakelijk om gereedschap en benzine.
Op dit moment is Peter van Aalsum bezig te kijken hoe de beveiliging van de haven die nu
afgeschreven is beter kan. Hiervoor zoeken we meer richting een uitbreiding van het
cameratoezicht.
Wat zijn de voorwaarden/regels voor parkeren van een boot op plaats van een
trailerparkeerplaats (Bonne Post)?
Als dit vooraf overlegd wordt met de havenbeheerder zal er altijd een oplossing gevonden
worden.
Kan de tijdsinstelling van het toegangshek één uur vervroegd worden (Bonne Post)?
De tijdsinstelling zal niet gewijzigd worden met het beveiligingssysteem wat nu aanwezig is.
Mag er gaas onder aan de deur geplaatst worden i.v.m. zwaluwen (nesten) en ander
ongedierte (Bonne Post)?
Dit moet overlegd worden in het bestuur, maar de kans wordt erg klein geacht.
Wat zijn de mogelijkheden van het eredivisiezeilen wat de JWS betreft (Piet van der
Zwaag)?
Is ook al eens eerder gevraagd door Jan Deen. Men moet hier zelf energie in steken en erg
veel tijd. Dus het initiatief ligt bij jezelf. Hierbij geeft Ronald Yntema ook aan dat het al
ontzettend moeilijk is om voor het verenigingszeilen mensen bereid te vinden mee te doen.
Is het niet opgevallen dat een JWS ’er een paar weken terug vrijwilliger van de maand maart
is geweest bij het watersportverbond (Piet van der Zwaag).
Jazeker, want dit alles is door ons eigen havenbeheerder geïnitieerd, echter de
communicatie richting leden heeft helaas nog niet plaatsgevonden via de website.
Wat is de meerwaarde van de website (Piet van der Zwaag)?
Volgens Piet heeft de website geen meerwaarde, omdat er nooit iets nieuws op staat. De
voorzitter bestrijdt dit en geeft aan dat er als er nieuws is deze op de site worden
geplaatst, wat voor anderhalf jaar terug niet het geval was. Dus geeft hiermee aan dat het
wel degelijk een meerwaarde heeft.
Geen tijd voor vervanging/vernieuwing toegangsweg naar Griene Moune?
Dit gaat wel gebeuren alléén weet de gemeente nog niet wanneer. Het moment zal wel
zorgvuldig gekozen moeten worden, omdat leden anders geen toegang tot de haven meer
hebben.

12. Sluiting Algemene Ledenvergadering 2016.
De voorzitter sluit de vergadering waarbij 65 leden aanwezig waren.
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Financiën
Baten en lasten
De voorlopige jaarrekening 2016 sluit met een positief resultaat van ongeveer € 13.000. Begroot
was een resultaat van € 6.600.
De opbrengsten vielen ongeveer € 3.000 hoger uit dan begroot, terwijl de kosten ca. € 3.000 lager
uitvielen..
De jaarcijfers worden in de algemene ledenvergadering nader toegelicht.
Investeringen
In 2016 is niet geïnvesteerd.
Groot onderhoud
Aan groot onderhoud is in 2016 bijna € 100.000 uitgegeven. Belangrijkste uitgaven waren die voor
de steigers achter schiphuizen C en D op de Griene Moune; het vervangen van de beschoeiing bij de
watertankplaats en de jollensteiger. Ook werden de gevels van 3 schiphuizen op de Houten Flier
geheel vernieuwd aan de zijde van de Sylsroede
Leden
Het aantal leden bedraagt per eind 2016 in totaal 553, een afname met 2 ten opzichte van eind
2015. In 2016 hebben 35 leden bedankt en hebben zich 33 nieuwe leden aangemeld.
BTW-wetswijziging
In de laatste week van december is er een wetswijziging door de eerste kamer goedgekeurd welke
per 1 januari 2017 van kracht is geworden.
De wetswijziging houdt globaal in dat de vereniging geen BTW meer in rekening hoeft te brengen
aan “sport” boten. Hieronder worden onder meer zeilboten verstaan. Motorboten zijn in de zin van
die wet geen “sport” boten.
Het betekent tevens dat van de facturen welke we ontvangen ook niet alle btw meer
teruggevorderd kan worden. BTW op investeringen in de afgelopen 5 tot 10 jaar welke we indertijd
teruggevorderd hebben zal deels moeten worden terugbetaald.
Veel is echter nog onduidelijk. Het Bestuur probeert nu zo snel mogelijk met de belastingdienst om
tafel te komen om alle consequenties helder te krijgen.
De tarieven voor 2017 zullen als gevolg van de wetswijziging niet worden gewijzigd, wel zal bij
degene die geen BTW hoeven af te dragen vanaf 1 januari 2017, een toeslag op het netto liggeld
plaatsvinden.
Het bestuur is voornemens deze toeslag in 2017 gelijk te houden aan het BTW percentage,
waardoor er geen verrekeningen meer hoeven plaats te vinden.
In de ALV zullen we de stand van zaken verder toelichten.
Rudi Mittendorff.
Penningmeester.
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Overzicht van het afgelopen jaar.
Griene Moune, schiphokken C en D.
Afgelopen voorjaar is, wat later dan eigenlijk gepland, Fa Leemburg gestart met het vervangen van
de steigers achter Grien Moune C en D. We hebben hier het aantal ligplaatsen kunnen verhogen
naar twee keer zes plekken. Dat moest ook wel omdat er een aantal plaatsen op de Houten Flier,
langs de Sylroede komt te vervallen. Nadat Leemburg de steigers had geplaatst, kon Robert
Brouwer aan de slag om de gevels te vervangen. Het hout is hier vervangen door stalen rabat delen.
Dit is voor ons iets nieuws, het bleek wel dat het allemaal wat bewerkelijker is dan hout. De deur
vanuit het schiphok naar de steiger is ook ruimer gemaakt zodat we nu het hoofd niet meer zo snel
zullen stoten. Het ziet er in ieder geval weer netjes uit.

De trailerhelling.
Nadat de steigers achter schiphokken C en D zijn geplaatst, is de trailerhelling aan de beurt. Hier
is de oude rol en kade weggehaald. De walbeschoeiing onder de nieuwe rol is nog iets lager aangelegd
dan in de oude situatie. Nog lager kan eigenlijk niet, bij hoog water loopt de helling dan voor een
klein gedeelte onder met alle gevolgen van dien. De nieuwe rol kan 450 kilo dragen, dat is meer dan
de vorige, bij die was het maximale gewicht 250 kilo. Op de nieuwe kade zijn betonplaatjes
geplaatst i.p.v. planken. Er is hier ruimte om met de boot aan te meren, zodat er een boot kan
worden opgepikt of afgeleverd.
Het nog resterende gedeelte oude kade wordt in de loop van de winter vervangen door steenstort,
zoals ook bij schiphok Griene Moune B is gedaan.

De nieuwe trailerhelling.
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De Houten Flier, de Watersteiger.
De volgende klus voor Leemburg was de watersteiger. Het was duidelijk dat die aan vervanging toe
was, hier en daar vielen de gaten al in de walbeschoeiing.

De walbeschoeiing is vervangen door een nieuwe, met daar bovenop betonplaatjes. Nu is de zaak
weer netjes en moeten we weer jaren vooruit kunnen.
Deuren schiphokken Houten Flier.
Samen met een club gedreven vrijwilligers zijn er afgelopen winter van maar liefst twee
schiphokken de waterdeuren vernieuwd. Het betreft Houten Flier D en G. Dit betreft een
nauwkeurige klus, in de schiphokken is niet altijd alles waterpas. Wat de klus wat minder moeilijk en
tijdrovender maakt, is dat we beschikken over het juiste gereedschap.

Investeren in gereedschap betaald zich op die manier ook weer uit.
De oude deuren zijn eruit, de nieuwe kunnen er weer in.
Dat is direct ook het moment om de steunen te vernieuwen.
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Kopgevels Houten Flier.
Nadat afgelopen voorjaar de kopgevels van Griene Moune C en D zijn vernieuwd, heeft Robert
Brouwer de kopgevels van Houten Flier D, G en I aangepakt. Het verwijderen van de te vervangen
onderdelen is in eigen beheer gedaan.

Voor het bekleden van de kopgevels is hier gekozen voor Thermowood. Dit materiaal is duurzaam, en
heeft als eigenschappen dat goed bestand is tegen vocht en niet vervormd door
temperatuurschommelingen. Deze werkzaamheden zijn net voor de kerst opgeleverd.
Aan de andere kant van is van alle schiphokken de verlichting vervangen. Door nu gebruik te maken
van ledverlichting, springen we ook weer wat zuiniger om met het energie verbruik.

Zoals op bovenstaande foto is er zien, is er ook direct een voorziening aangebracht voor een camera
welke nodig is voor onze nieuwe beveiliging. Dit is door een vrijwilliger Jan Paulusma voor elkaar
gemaakt, wat ook weer in kosten een hoop uit maakt.
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Griene Moune, open C.
Op dit moment, eind januari begin februari, wordt er gewerkt aan de steigers van de open haven op
de Houten Flier en open C op de Griene Moune. We hebben zelf de houten planken verwijderd, nu
mag De Vries Joure de betonplaatjes gaan aanbrengen.

Open C en de open haven van de Houten Flier in een ietwat winterse toestand.
Nog te doen.
Als het weer het toestaat gaat Leemburg de tweede helft van de winter aan de gang met de
walbeschoeiing van de Houten Flier aan de Sylsroede. Dat hier iets aan moest worden gedaan is
duidelijk te zien nadat de betonplaatjes zijn weggehaald.

Er is hier gekozen voor steenstort in plaats van een nieuwe steiger. De aanblik van de Houten Flier
en de entree van Joure zal hierdoor veranderen, bovendien is het een stuk goedkoper.
Bij de JWS zijn we voortdurend bezig met verbeteren of aanpassen van situaties of onderdelen. Zo
staan o.a. het vervangen van meerpalen en de “Bezemerlaan” op de planning. Maar meer hierover
later, als de plannen concreet zijn.
Alvast een fijn vaarseizoen gewenst.
André Zeldenthuis.
Technisch commissaris.
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Ligplaatsen.
Winterberging – tijdelijke ligplaatsen.
Vóór takeldag op 15 april 2017 is het noodzakelijk dat leden die:
•
•
•
•

Hun tijdelijke ligplaats elders hebben gekregen, de schepen weer op de eigen ligplaats
afmeren.
Een winterligplaats in een van de schiphuizen hebben toegewezen gekregen, deze ligplaats vrij
maken.
Die met toestemming in het winterseizoen bijboten in een schiphuis hebben liggen, deze
daaruit verwijderen.
Hun mast hebben opgeslagen in Griene Moune schiphuis A deze daar weer weghalen. De
mastenberging dient in het seizoen leeg te zijn i.v.m. het stallen van fietsen.

Masten e.d.
Voor masten, zwaarden, roeren e.d. geldt dat dit een week na takeldag gepland is.
Op de label hoort naam adres en telefoonnummer van de eigenaar te staan.
Onderdelen die niet gelabeld zijn, zullen worden verwijderd.
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!
Mutaties zoals opzeggen van een ligplaats dienen schriftelijk (brievenbus bij hek Houten Flier) of via
de mail te worden doorgegeven.
Een ligplaats kan pas worden opgezegd als deze vrij is van vloerbedekking, stootwillen landvasten etc.
Het meest praktische is om dit te realiseren voordat de boot weg is.
Jaarlijks komt het nog steeds voor dat men een andere boot koopt maar vergeet te overleggen met de
havenbeheerder of dat wel kan gezien de ligplaats. Om teleurstelling te voorkomen m.b.t. het bergen
van de boot is het verstandig dit vooraf wel even te doen.
Wachtlijst
Begin februari staan er 51 leden op de wachtlijst, dat zijn er 3 meer dan een jaar eerder. Van deze
leden staat 1 op de wachtlijst voor een open ligplaats, de overige staan op de wachtlijst voor een
plek in een schiphuis. De bezetting is goed, op dit moment (24-01) hebben we 9
droogstallingsplaatsen, 4 open en 3 overdekte (max 1,7 m breed) ligplaatsen vrij.
Afmeren met de achterzijde naar de steiger.
Om te voorkomen dat de beschoeiing en de grond achter de beschoeiing wegloopt door
schroefwater, is het niet toegestaan om met de achterzijde aan de steiger af te meren.
Uitzondering zijn de ligplaatsen in de schiphuizen waar geen beschoeiing aanwezig is en de plaatsen
waar een nieuwe beschoeiing aanwezig is (Griene Moune Open B ligplaats 46-108).
Inlichtingen bij de jachthavenbeheerder.
Jan ten Bos 06-21692081 (alleen op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur)
info@jwsjoure.nl
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TARIEVEN 2017
Tarieven

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

€ 216, € 108, -

€
€
€
€

85,
85,
52,
46,

-

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

€ 85, € 46, -

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

€ 125, € 155, € 175, € 225, -

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

Startrooster en teamgegevens Verenigingscompetitie.

Pas na 3 maart
bekend

Datum

Vereniging
Wergea
WS Heeg
JWS
WSV Goingarijp
AWS/Eendracht
WS Heeg

Teamcaptain
Doeke Zwart
Folkert Attema
Geert Hoekstra
Klaas Plaatje
Fokke Schouwstra
n.v.t. (Slotavond)

Telefoon
06-25530504
06-20561387
06-46733684
0566-689245
0566-651771
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Palaverplaats
WSB Anja
Hoora Gouden Bodem10 Heeg
ZS 't Garijp
ZS 't Garijp
WB Drijfveer
Hoora Gouden Bodem10 Heeg

Van de jachthavenbeheerder.
Vanaf vandaag (10 februari) is er weer Boot Holland, altijd een teken dat het
seizoen er weer aan komt. Het is buiten momenteel guur en koud. Gelukkig
konden we afgelopen woensdag de laatste werkzaamheden afronden aan HFD.
Dit schiphuis heeft de laatste weken een nieuwe kopgevel en waterdeuren
gekregen, daarnaast is de draagconstructie bij de waterdeuren verstevigd.
Hiervoor is hetzelfde gebeurt bij HFG. Op de website is terug te lezen wat
dergelijke werkzaamheden nou precies inhouden. www.jwsjoure.nl/grootonderhoud-aan-hfg-1 De volgende klus die op het programma staat is onderhoud
aan de steiger in open haven C GM ( 118 t/m 147). Verder is DVJ bezig met het
leggen van betonplaatjes t.p.v. de loopsteigers open haven HF en open C Griene Moune. Dit is veel
steviger en niet zo glad als in de oude situatie.
Voor de rest werken we wat kleinere reparatieklusjes af en daarna zitten we al zo ongeveer in april.
De nieuwe beveiliging draait momenteel goed, toch is de beste
beveiliging wijzelf. Ziet u iets op de haven wat twijfel oproept, neem
dan even contact op met een schiphuismeester of met mij. Wat erg
veel toevoegt aan een melding is naast de plaats ook het tijdstip. De
bijbehorende beelden zijn dan nog makkelijker terug te vinden.
Wat betreft de ligplaatsen blijft het zo dat nagenoeg alles verhuurd is.
Schuiven in de bezetting doen we nog steeds om e.e.a. zo efficiënt
mogelijk in te delen. Dankzij het blijven puzzelen met ligplaatsen houden
we de tarieven vriendelijk. Wat betreft opzeggen van een ligplaats, dit
graag schriftelijk (brievenbus HF) of via de mail. Een ligplaats kan pas
worden opgezegd nadat deze vrij is van stootwillen, vloerbedekking en
andere persoonlijke zaken.
De oliebollenmiddag was wederom geslaagd. Er waren echter wel veel leden die
aangaven dat een nieuwjaarsborrel beter in de agenda past. Daarom kunt u
alvast zaterdag 13 januari 2018 vanaf 15.00 in de agenda zetten. De
oliebollen worden vervangen door hapjes, de locatie werkplaats havenkantoor
blijft hetzelfde.
Naast het reguliere maaiwerk maken we er een sport van om het onderhoud van de havens er een
beetje uit te laten zien als een tuin.
Voorkomen dat gras over betonranden en steigers groeit
bijvoorbeeld. Hierdoor is het wel nodig om wat vaker met de
bosmaaier rond te lopen als wat in het reguliere
onderhoudsplan past. Bij deze doe ik graag een oproep voor
iemand die deze extra ronde wil doen. Op maandbasis is dit zo’n 2 dagdelen.
De planning voor takeldag is in te zien op de website: www.jwsjoure.nl/takeldag-2017
Begin april zal weer een gedrukt exemplaar worden opgehangen op schiphuis GMA en GMC.
Op naar een mooi vaarseizoen 2017!
Jan ten Bos
Jachthavenbeheerder Jouster Watersport
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