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R.P.J. Yntema
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Griene Moune
Griene Moune
Griene Moune
Houten Flier
Houten Flier

(0513) 41 50 23
(0513) 41 58 31
(0513) 41 44 45
(0513) 41 52 46
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Kluscommissie vrijwilligers
Opgave bij de havenbeheerder dhr. J.M. ten Bos - 06-21692081
Ereleden
De heer J.O. Paulusma.
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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,
Rondvraag algemene ledenvergadering
Door de goede ervaring van vorig jaar dient u ook nu en in het vervolg 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 adequaat en snel reageren.
Uiteraard kunt u voor vragen ook 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.
Penningmeester
Onze penningmeester Rudi Mittendorff heeft aangeven zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen.
Rudi is in april dit jaar 12 jaar penningmeester en heeft met heel veel kennis en inzet een grote
bijdrage geleverd aan onze vereniging. Waarvoor heel veel dank!
In de loop van vorig jaar heeft Arnoud Meijer zich kandidaat gesteld voor de functie
penningmeester.
Wij zijn als bestuur erg blij met zijn kandidaat stelling. Arnoud woont ruim een jaar in Joure, is
registeraccountant en kan daarmee de JWS in de functie van penningmeester goed ondersteunen.
Arnoud heeft al een aantal keren de bestuursvergadering bijgewoond en is door Rudi Mittendorff al
bekend gemaakt met onze administratie. Het bestuur wil dan ook de algemene bestuursvergadering
adviseren Arnoud Meijer als penningmeester te benoemen.
Zonnepanelen op onze daken?
Voor 2024 gaan wij alle, nog resterende, asbestdaken (schiphuizen A, C en D) van de Griene Moune
vervangen. Op dit moment is er veel vraag naar het huren van daken voor zonnepanelen. Het bestuur
is bezig te onderzoeken of dit ook mogelijkheden biedt om het asbest sneller te vervangen. Als we
alle geschikte daken voor zonnepanelen zouden verhuren wordt de opbrengst geraamd op ruim €
10.000,00 per jaar. Mocht een van onze leden hiermee ervaring hebben of goede adviezen, laat het
ons dan weten.
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 als vrijwilliger een bijdrage kan leveren; meld je aan.
Het vrijwilligers werk kan van alles zijn, administratieve ondersteuning, onderhoud aan de haven, het
opzetten van verenigingsactiviteiten etc.
Samen met alle bestuursleden wens ik u allen een heel fijn vaarseizoen en een behoudenvaart!
Geert Hoekstra, voorzitter JWS.

2

J.W.S. – ACTIVITEITEN 2017/2018.

Zat. 13 januari
Woe. 31 januari

Nieuwjaarsreceptie in de werkplaats bij het havenkantoor van de JWS.
Lezing door Jos Wieggers over de werkzaamheden van Rijkswaterstaat m.b.t. de
vaarwegen en waterbeheer

Woe. 14 februari De KNRM vertelt over het werk wat zij verricht, ondersteund door vertoning van
een film en aansluitend gelegenheid tot het stellen van vragen of het aangaan van
discussies.
Woe. 4 april

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

Zat. 14 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. Roelofsen

Rooster van aftreden
Aangetreden per Aftredend per
07 – 04 - 2011
2020
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
2020
2019
2018
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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
Griene Moune
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Datum : 4 April 2018
Plaats
: Party en Zalencentrum ’t Haske
Aanvang : 20.00 uur.

1.

Opening

2. Mededelingen van de voorzitter
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 5-4-2017
4. Mededelingen en ingekomen stukken
5. Bestuur en schiphuismeester verkiezingen:
Volgens het rooster van gaat het om de volgende bestuursleden:
Bestuurslid aftredend en niet herkiesbaar:
- R.T.J. Mittendorff, penningmeester.
Benoeming nieuw bestuurslid:
- A.H.C. Meijer, penningmeester.
Aftredend en herkiesbaar:
- P. van Aalsum, algemeen bestuurslid.
Van de schiphuismeesters zijn aftredend en herkiesbaar:
- Tj. de Wrede, Schiphuismeester Griene Moune.
- C.J. Roelofsen, Schiphuismeester Griene Moune.
6. Jaarverslag 2017
7. Pauze
8. Financiën:
- Toelichting op en vaststelling jaarrekening 2017.
- Toelichting op en vaststelling begroting 2018.
- Toelichting op en vaststelling Contributie 2018 en ligplaatstarieven 2018.
9. Jachthavenactiviteiten
10. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag uiterlijk 2 weken voor de vergadering schriftelijk indienen.
11. Sluiting Algemene Ledenvergadering 2018
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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
In 2017 hebben we op beide havens een nieuw beveiligingssysteem gekregen. Nieuwe camera’s zijn
geplaatst en we hebben een nieuw toegangssysteem gekregen. Inmiddels draait het systeem naar
tevredenheid en is de haven up to date op het gebied van toezicht en beveiliging. In 2018 zal nog
een extra camera geplaatst worden op de Griene Moune. Natuurlijk vinden we het ook van belang
dat u als leden de ogen en oren goed openhoudt, 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 5 april 2017 in partyzalencentrum ’t Haske te Joure.
1. Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder ons erelid Jan Paulusma en de
havenbeheerder Jan ten Bos.
De voorzitter vervolgt de vergadering met een filmpje (gemaakt door Jorrit Hoekstra met een
drone) met daarin letterlijk in vogelvlucht een overzicht van alle (uitgevoerde) werkzaamheden van
het afgelopen jaar.
Bericht van verhindering:
Andre Zijl
Sjoerd Steenstra
Renie Rijpkema
Volkert Deen
Age Bakker
Sijmen Talman
Iedereen wordt gevraagd te gaan staan en een moment stilte in acht te nemen ter nagedachtenis
aan alle leden die ons afgelopen jaar zijn ontvallen.
2. Mededelingen van de voorzitter
❖ Wachtlijst open ligplaatsen: ca. 2
❖ Wachtlijst overdekte ligplaatsen: ca. 55
❖ De voorzitter bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet voor de vereniging.
o Folkert ten Brummelhuis, technische zaken t.b.v. de beveiliging.
o Ronald Yntema, verenigingszeilen: JWS is vorig jaar 3e geworden in de 1e divisie.
o Zeilschool ’t Garyp: voor het beschikbaar stellen van de boten.
o Jan Paulusma.
o Tjitte de Wrede (assistentie Rudi)
o Renie Rijpkema
o Aad van der Meij
o Wil Wijtsma
o Piet de Vreeze
o Peet Zijlstra
o Pieter Dijkstra
o Andries Swart
o Eize van der Sluis
3. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 06-04-2016
Iedereen heeft deze in kunnen zien. Er zijn verder geen opmerkingen en daarmee zijn de notulen bij
deze goedgekeurd met dank aan de secretaris.
Deze kunnen ter goedkeuring getekend worden door de secretaris en de voorzitter.
Er waren nog openstaande punten rondvraag vorige vergadering:
o Bezemerlaan: Wordt begin 2018 aangepakt.
o Ontsluiting waterwijk Broek Zuid: Komt definitief niet via onze haven.
o Gaas aan deur i.v.m. zwaluwen: Nagenoeg niet uitvoerbaar en niet toegestaan.
o Toegangsweg naar Griene Moune: Wordt het komende winterseizoen (2017/2018)
aangepakt door de gemeente.
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4. Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen.
❖ Openingstijden haven:
In de zomerperiode (tussen “takeldag in” en “takeldag uit”) is als proef de haven deze zomer
24/7 open. In de winter blijven de huidige tijden van kracht.
(Na het zomerseizoen wordt bekeken hoe vaak de haven betreden wordt na 23:00 uur en voor
resp. 6:00 en 7:00 uur.)
Frank de Boer vraagt waarom in de winter de haven niet 24/7 open kan, waarop de voorzitter
aangeeft dat er in de winter minder leden op de haven zijn, waardoor er minder sociale controle
is in die periode.
❖ Er is op dit moment een stagiaire op de JWS-haven werkzaam.
Jurre Sinnema van het Nordwin college vmbo-techniek loopt tot 18-07-2017 stage.
❖ Verder zijn er gesprekken met de gemeente over:
▪ Ontwikkelingen Broek Zuid
▪ Waterfront Joure (wegwijzers)
▪ Toegangsweg naar jachthaven JWS.
▪ Asbest risico omgeving
▪ Duurzame energie (zonnepanelen)
▪ Waterpeil sloten erfgrens (parkzijde)
▪ Ontwikkelingen binnen de gemeente, o.a. Langweerderwielen.
❖ Opbrengst wimpelactie vorig jaar bedraagt € 175.000,- van de Marrekrite:
Vanaf 2016 wordt het geld expliciet uitgegeven voor bepaalde projecten. De inkomsten van 2016
wordt uitgegeven aan het vervangen van de steigers van de Lange Sloot bij Earnewoude en aan
een damwand in de Dokkumer Ie op de hoogte van de brug Klaarkamp.
De prijs voor de wimpels blijft ongewijzigd.
Een greep uit de PROJECTEN in de omgeving: ligplaatsen bij Joustersluis, De Kaai vervanging
walbeschoeiing, drijvend inzamelpunt vuilwater bij Grou, toiletten op eilanden enz.
❖ Winteractiviteiten:
o 23 november 2016: 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.
o 31 december 2016: Oliebollen eten bij onze havenbeheerder, dit wordt volgende jaar
een nieuwjaarsbijeenkomst.
o 18 januari 2017: Een reisverhaal van Arie en Paulien over hun ervaringen met “een rondje
Atlantische oceaan in 8 maanden”.
❖ Regiovergadering Watersportverbond 21-03-2017 is bezocht:
o Vacature bestuur watersportverbond district Noord.
o Nieuwe btw-wetswijziging (sport en recreatieschepen)
o Eredivisie Zeilen (Heeg en Sneek)
o Steeds meer inbraken op jachthavens.
o
In verband met een meer dan verwachte hoeveelheid bagger uit de
Langweerderwielen, was het plan om deze langs de oevers te deponeren, echter dit
zal minder “wedstrijdwater” opleveren, terwijl het omgekeerde werd gedacht.
Het baggeren wordt derhalve, na protest vanuit Langweer en van het
Watersportverbond na 1 mei stopgezet en zal na het vaarseizoen weer opstarten.
Ondertussen wordt gezocht naar een (betere) oplossing voor het overtilloge slib.
o Polderhoofdkanaal, per 15 mei opengesteld voor de recreatie, gelijk met de Turfroute.
o Promotie watersport in zijn algemeen (optimist on tour).
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o

o
o

Aanpassing Foanejacht Leeuwarden en kanaal Heerenveen voorlopig uitgesteld, A.d.h.v.
een weloverwogen voorstel van het watersportverbond moeten we het
beroepsgoederenvervoer hierop afstemmen en waar nodig scheiden van de
recreatievaart.
Bergumermeer er initiatief voor snelvaren.
Zie Stremming Kornwerderzand.
De grote sluis straks een jaar dicht vanwege aanpassingen op de grotere beroepsvaart.
Alles moet dan door de kleine sluis, i.v.m. de voorrang van de (kleinere) beroepsvaart
worden dan zeer lange wachttijden verwacht. De plannen worden nog verder onderzocht.

Ingekomen stukken:
Piet van der Zwaag:
Geacht bestuur,
Jammer vind ik het dat het bestuur heeft gemeend leden die iets voor de rondvraag tijdens de alv
hebben dit 2 weken van tevoren schriftelijk moeten indienen
Dit met de motivatie de vergadering " nog effectiever" te laten verlopen.
Het is de vraag of dit de bedoeling van de vergadering moet zijn.
Voor mij is een goede interactie tussen het bestuur en de leden van groter belang dan een
vergadering nog effectiever te laten verlopen.
Ook tijdens de vergadering kunnen nog zaken voor de rondvraag opborrelen.
Ik vraag het bestuur dit besluit voor te leggen aan de ledenvergadering en een discussie aan te gaan
hoe om te gaan met het agendapunt rondvraag.
Ik vraag u dit schrijven als een ingekomen stuk te beschouwen.
Ook Ronald Yntema is het met Piet eens en vindt dat de leden hierover zouden moeten beslissen en
niet het bestuur.
De voorzitter geeft aan dat het altijd mogelijk is om mee te praten tijdens de diverse onderwerpen,
maar door vragen vooraf in te dienen, kan het bestuur in de vergadering antwoord geven en hoeven
de leden niet een jaar te wachten op antwoord.
Uiteindelijk is de voorzitter bereid om aan het eind van deze vergadering tijd vrij te maken voor
eventuele vragen die opgeborreld zijn tijdens de vergadering, hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
5. Bestuurs-, en schiphuismeesters verkiezing
❖ De voorzitter Geert Hoekstra is aftredend en herkiesbaar. De voorzitter bedankt zijn
medebestuursleden voor de fijne samenwerking van de afgelopen periode en geeft aan daardoor
graag bereid te zijn voorzitterschap met een periode te verlengen. Hij wordt door de leden
opnieuw herkozen.
❖ Aftredend en niet herkiesbaar is schiphuismeester Clarence Cnossen.
❖ Aftredend en herkiesbaar is schiphuismeester Renie Rijpkema.
❖ Verder verwelkomen wij Cees Roelofsen, hij zal als nieuwe schiphuismeester Clarence Cnossen
opvolgen.
❖ Verder geeft de voorzitter aan dat er nog een uitdaging ligt om vóór 2018 een nieuwe
penningmeester te vinden als opvolger van Rudi Mittendorff.
6. Jaarverslag 2016 (overzicht van het afgelopen jaar)
Er heerste verwarring, want het jaarverslag 2016 zou in het rondschrijven ontbreken, maar het
heeft alléén een andere naam gekregen (overzicht van het afgelopen jaar).
Verder geen opmerkingen hierover en daarmee goedgekeurd door de leden met dank aan de
secretaris Joop Marteau.
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7. Pauze
❖ Met de vraag aan de leden om de presentielijst in te vullen.
❖ Ter inzage liggen nog diverse stukken betreffende de financiën.
8. Financiën door de penningmeester.
❖ Jaarrekening vereniging 2016. Op tafel ligt een samenstellingsverklaring van de accountant voor
de jaarrekening 2016. De penningmeester geeft hier uitleg over.
❖ Begroting van 2017 wordt uitgelegd door de penningmeester.
❖ Het meerjarenplan (10jaar) wordt door de penningmeester uitgelegd.
Hierin is de vervanging van de asbestdaken de grootste zorg van de vereniging.
❖ Btw-wijziging: Rudi geeft uitleg.
Waarin sportboten geen btw hoeven te betalen en recreatieboten wel. Hij legt ook uit wat onder
sportboten wordt verstaan en wat recreatieboten zouden zijn.
Dit is best een complexe materie, maar de penningmeester heeft een goed verhaal richting de
leden, waarbij er wel enige discussie is, maar uiteindelijk begrip over hoe de vereniging er mee
om zal gaan.
Er is een inventarisatie geweest sport/recreatieboten.
De stand op dat moment was dat we het bij de JWS ca. 76% recreatieboten (btw plichtig) en
24% sportboten hebben. De gefactureerde ligplaatsgelden voor 2017 blijven ongewijzigd, er
vindt geen teruggave plaats van btw, deze vervalt aan de vereniging, o.a. i.v.m. het niet terug
kunnen vorderen van btw voor het deel van de sportboten bij inkoopfacturen.
Gevolg is wel dat de financiële administratie en ligplaats administratie moet worden aangepast.
❖ Verder wordt voorgesteld de contributie 2018 ongewijzigd te laten, de aanwezige leden gaan
hiermee akkoord.
❖ Voorzitter stelt de ALV voor de penningmeester voor financieel beheer en het bestuur voor het
gevoerde beleid decharge te verlenen. Akkoord onder applaus.
9. Jachthaven activiteiten.
De technisch commissaris legt a.d.h.v. foto’s aan de aanwezige leden uit wat er aan werkzaamheden
op de haven is verricht en wat er nog staat te gebeuren.
o Vervangen walbeschoeiing door steenstort, bij de Sylsroede en t.p.v. Jollensteiger.
o Vervangen van een aantal kopgevels HF.
o Betonplaatjes bij HF C en GM C
o Renoveren steiger open C
o Vervangen deuren, jaarlijks een aantal.
Peter van Aalsum legt uit wat er allemaal vernieuwd is m.b.t. de beveiliging van de haven:
o Nieuw camerasysteem.
o Nieuwe toegangspassen.
Hij nodigt de leden uit eens een kijkje te gaan nemen in het havenkantoor, waar ze kunnen zien hoe
alles werkt.
10. Rondvraag.
Vooraf ingediende rondvragen:
❖ In het najaar is er een enquête geweest over de takeldag. Wat is hiervan de uitslag en heeft dit
nog een vervolg (Piet van der Zwaag).
De uitkomst was zo’n 60% tegen het later takelen (medio november), daarmee laten we het zoals
het is (medio oktober).
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❖ De informatievoorziening via het toesturen van nieuwsbrieven werkt zeer goed (Piet van der
Zwaag).
De informatievoorziening zal een combinatie blijven tussen een nieuwsbrief en het informeren
via de site.
❖ Komt er ook weer begroeiing voor de schiphuizen op de HF (Volkert Deen).
Er komt nieuwe beplanting tussen de schiphuizen, dit nog nader te bepalen.
❖ Kunnen de bokken van de boten op het terrein blijven (Frank de Boer).
Nee, de bokken moeten direct na takeldag in april afgevoerd worden van het terrein. We willen
het terrein opgeruimd houden.
❖ Verruiming van de openingstijden van de haven, met name zomers (André Zijl en Will van der
Sloot).
Is inmiddels gehoor aan gegeven. Vanaf deze zomer is de haven als proef 24/7 geopend en vanaf
takeldag oktober blijft de huidige regeling van toepassing.
❖ Dekt de huidige vergoeding de schade die aan het parkeerterrein aangericht wordt (Pieter
Dijkstra).
Het bestuur is ervan overtuigd dat de huidige vergoeding meer dan voldoende is.
❖ Tevens een voorstel om de wimpel van de JWS te wijzigen (Pieter Dijkstra).
Merendeel van de leden wil de wimpel ongewijzigd laten en dat is wat het is.
Er zijn verder geen vragen ‘opgeborreld’ voor de rondvraag.

11. Sluiting.
De voorzitter bedankt de aanwezige leden.
De vergadering wordt door de voorzitter gesloten.
Bij deze vergadering zijn 39 leden aanwezig geweest.
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Financiën
Baten en lasten
In het afgelopen boekjaar is een extra bedrag van ongeveer € 38.000,00 toegevoegd aan de
voorzieningen voor vervanging van de daken en voor de sanering van het asbest.
Deze toevoeging is ten laste van het resultaat gebracht. Mede als gevolg hiervan bedraagt het
resultaat negatief € 14.000,00
Het asbest moet voor 2024 zijn verwijderd. Dat houdt meteen in dat er nieuwe daken moeten
komen. Het gaat om de schiphuizen A; C en D op de Griene Moune. In totaal ruim 6000 m²
Geraamde kosten ongeveer € 400.000,00
De extra toevoeging zal ook de komende jaren nodig zijn, en ten laste van het resultaat worden
gebracht.
In de Algemene Ledenvergadering zullen we ingaan op de (financiële) betekenis hiervan
Investeringen
In 2017 voor bijna € 23.000,00 geïnvesteerd. Er is met name geïnvesteerd in de beveiliging van de
haven middels camerabewaking.
Groot onderhoud
Aan groot onderhoud is in 2017 bijna € 72.000,00 uitgegeven. Belangrijkste uitgave was die voor de
steenstort aan de Sylsroede (Houten Flier) en de steenstort bij de jollensteiger op de Griene
Moune
Leden
Het aantal leden bedraagt per eind 2017 in totaal 568, een toename met 15. 46 nieuwe leden hebben
zich aangemeld en 31 hebben bedankt.
Btw-wetswijziging
De invoering van de wetswijziging betekent dat we moesten inventariseren wie een sportboot (lees:
zeilboot) en wie een motorboot heeft. Tjitte de Wrede heeft die inventarisatie voor ons uitgevoerd.
Onze secretaris heeft het ledensysteem zodanig aangepast dat we per lid het type boot in kunnen
brengen.
We hebben overleg met de belastingdienst gehad over de praktische uitvoering van de wetswijziging
en hebben daarover afspraken gemaakt. Die zijn inmiddels allemaal doorgevoerd in onze
administratie.
U vindt op uw (jaar)factuur terug of het gaat om een sportboot (SB) of een motorboot (MB). Mocht
er een verkeerde aanduiding op uw factuur staan, dan graag even mailen naar info@jwsjoure.nl met
vermelding van uw naam en ligplaats.
De tarieven voor 2018 zijn voor iedereen gelijk, ongeacht of u een sportboot heeft of een
motorboot.
Op de Algemene ledenvergadering zullen we hier nog verder op in gaan.
Nieuwe Penningmeester
Dit is mijn laatste bijdrage als penningmeester. Na twaalf jaar draag ik het stokje over aan Arnoud
Meijer. Hij heeft zich beschikbaar gesteld als penningmeester, ik wens hem alle succes!
Rudi Mittendorff.
Penningmeester.
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Jaarverslag 2017.
Griene Moune.
Geen grote projecten het afgelopen seizoen op de haven. We zitten in een soort van tussenfase
richting het saneren van de asbest daken van schiphokken GM A, C en D. Dit betekent niet dat er
helemaal niets is gebeurd. De voorgevel van schiphok C bleek uit het lood te staan. Aan de voorkant,
onder, was de zaak hier en daar verrot waardoor de gevel verzakte. Achter in schiphok D zat een
flinke lekkage in de krimpgoot, waardoor ook hier onderhoud nodig was. Robert Brouwer heeft beide
klussen aangepakt met veel hulp van Jan Paulusma, zodat de zaak nu weer op orde is.
In januari is Leemburg samen met Nagelhout aan de slag geweest met het vervangen van ruim 30
stuks meerpalen. Hiervoor moesten in open A en C een aantal boten tijdelijk even een ander plekje
zoeken. De klus is in een week door de mannen geklaard, en het ziet er nu weer netjes en vertrouwd
uit. Dat dit voor Leemburg niet helemaal zonder slag of stoot ging, bleek in het weekend vooraf aan
de werkzaamheden. Voor vervangen van de meerpalen zijn nu eenmaal vaartuigen nodig van waaraf
men bezig is. Dat sommige van die schepen al een tijdje meegaan, bleek toen maar weer. Het schijnt
dat bij de bouw van schiphok GMA vanaf een van deze boten de palen geheid zijn. De ouderdom
komt vaak met de gebreken.

Na jaren van trouwe dienst bleek er een gaatje in de huid te zitten. Zonder een belading geen
probleem, zat dan nog boven de waterlijn, maar met een vracht meerpalen wat minder handig. Met
als gevolg weer een hoop werk voor de aannemer. Na een zaterdag druk in de weer met pompen was
de schuit weer drijvende.

Vervolgens kon er gewoon met het vervangen van de meerpalen worden gestart.
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Het belang van betrouwbare meerpalen (en goede landvasten!) is hier wel duidelijk. Foto is van een
storm van het afgelopen winterseizoen.
Houten Flier.
Dat niet altijd alles volgens plan verloopt, bleek op de Houten Flier. De harde wind zorgde ervoor
dat de gevel van schiphok C een andere aanblik kreeg. Dit moet zo snel mogelijk weer voor elkaar.
We hebben de rest van de gevel kaal gemaakt, zodat Robert Brouwer het schiphok weer dicht kan
maken.

We kunnen dit gelukkig doen omdat we een potje hebben staan voor onderhoud. Bijvoorbeeld voor
het vervangen van de deuren. Even schuiven van deuren naar gevel is dan niet zo`n groot probleem.
Best mogelijk dat de deuren er dit jaar toch nog komen, maar dan niet in het voorjaar. Dat heeft
ook met nog iets anders te maken. De deuren worden namelijk altijd met een groep vrijwilligers in
de loods van het havenkantoor in elkaar gezet. Op dit moment is deze ruimte echter bezet. Het was
namelijk ook weer hoog tijd voor groot onderhoud aan de JWS-1.
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Bezemerlaan.
De bedoeling is om dit zodra het mogelijk is (waarschijnlijk april) weer op te pakken. Afgelopen
najaar werden de activiteiten ruw onderbroken door een periode met veel regen. Er is toen
afgesproken deze planning in het voorjaar weer op te pakken.
In het zomerschrijven van vorig jaar konden we melden dat we nog druk bezig waren met de
steenstort langs de Sylsroede. Deze werkzaamheden zijn in het vorige voorjaar afgerond. Resultaat
is dat het geheel er weer netjes en zeer onderhoudsvriendelijk bij ligt, zodat we hier weer jaren
vooruit kunnen.

Alvast een fijn vaarseizoen gewenst.
André Zeldenthuis.
Technisch commissaris.
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Ligplaatsen.
Winterberging – tijdelijke ligplaatsen.
Vóór takeldag op 14 april 2018 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 stonden er 73 leden op de wachtlijst, dat zijn er 22 meer dan een jaar eerder. Van
deze leden staat 11 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 1
droogstallingsplaats, 11 open en 2 overdekte (max 1,7 m breed) ligplaatsen vrij.
Niet afmeren met de achterzijde naar de wal.
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 wal 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 2018
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

€ 220, € 110, -

€
€
€
€

85,
85,
50,
50,

-

10%
20%
30%
40%
50%

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

€ 85, € 50, -

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

€ 128, € 158, € 179, € 230, -

Lidmaatschap
Volwassen
Jeugd t/m 18 jaar

Inclusief Marrekritevlag + afdracht Watersport Verbond
Inclusief afdracht Watersport Verbond

€ 47, € 16,-

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

Concept startrooster en teamgegevens Verenigingscompetitie.
Zoals elk jaar start de organisatie van de Verenigingscompetitie met een Evaluatie en
Startbijeenkomst. Deze bijeenkomst werd gehouden op 20 februari 2018.
In deze bijeenkomst worden o.a. de data vastgelegd voor het komende seizoen.
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening en mededelingen
Evaluatie Verenigingscompetitie 2017
Draaiboek 2018
Slotdag 2018
Divisie indeling 2018
Benoemen divisieleiders 2018
Vaststelling wedstrijddata 2018
Rondvraag
Sluiting
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Van de jachthavenbeheerder.
Wat een hoop regenwater vanaf najaar 2017.
Des te meer wordt het zonnetje gewaardeerd die zich de laatste tijd zo af en toe
weer laat zien.
Werkzaamheden afgelopen periode:
Schiphuis GMD had aan de achterkant lekkage in de krimpgoot, dit is hersteld door Robert Brouwer
zodat dat deel er weer voor jaren tegenaan kan.

Vanwege de slechte staat zijn de achterste meerpalen vervangen in GMA open (door het hek gelijk
rechts) en in C open. Vanaf erelid Paulusma tot het einde van de Paulusmasteiger, op de steiger
staand richting het westen aan de linkerkant. Mocht u uw boot om die reden op een andere ligplaats
hebben gelegd dan wel graag terug naar de eigen ligplaats uiterlijk donderdag 12 april 2018. (maar
zo ver is het nu nog niet😉)
Door de heftige herfststorm is de
kopgevel van HFC behoorlijk
beschadigd.
André Zeldenthuis en Jan Paulusma
hebben de gehele gevel afgebroken en
afgevoerd.
Daarna is er een nieuwe gevel geplaatst
met hetzelfde duurzame hout waarmee
op de HF ook al 3 andere kopgevels zijn
vervangen.
Ook hiermee kunnen we weer jaren
vooruit.

Momenteel wordt er hard
gewerkt aan het kozijn
van het havenkantoor, ook
hier was vervanging
noodzakelijk.
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Jan Paulusma heeft de JWS1 grondig onder handen.
De boot had een aantal slechte plekken in het staal, daarnaast wordt de motor vervangen en is het
roer aangepakt. Op dit moment zijn alle laswerkzaamheden klaar en gaat Joop Marteau aan de gang
met het plamuren van de boot. Daarna komt het schuur en schilderwerk en uiteindelijk de nieuwe
motor.

Ligplaatsen:
De ligplaatsen zijn nog op een paar (incourante) na, allemaal bezet. Er is met het seizoen in zicht
alweer interesse in de vereniging en ligplaatsen dus die paar ligplaatsen zijn straks zo weer gevuld.
Nieuwjaarsreceptie:
De oliebollenmiddag was verhuisd naar januari en de oliebollen maakten plaats voor een hapje en een
drankje. Alle JWS leden waren hiervoor uitgenodigd. Een groot succes en voor herhaling vatbaar
Zaterdagmiddag 12 januari 2019 mag u alvast in de agenda zetten.

Takeldag 2018:
14 april 2018 gaan de boten weer in het water.
Binnenkort hangt het takelschema aan de binnenkant van de toegangsdeur schiphuis GMA
Het duurt nog een paar weken, maar ik wens u allen een heel goed vaarseizoen en een behouden
vaart.
Bovenal in goede gezondheid!
Jan ten Bos
Jachthavenbeheerder Jouster Watersport
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