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Openingstijden toegangshek
tot de JWS-havens zijn:
 07:00h – 19:00h tijdens de
klok wintertijd
 07:00h – 21:00h tijdens
klok zomertijd tot
takeldag in
 06:00h – 23:00h tussen
takeldag in en takeldag uit
De hekken kunnen na deze tijd
niet meer geopend worden
met een reguliere pas/zender
Na deze tijd is het niet meer
geoorloofd om je op het
haventerrein te bevinden.

Automatische incasso van liggelden en contributie.
Evenals vorig jaar ontvangt u de factuur voor liggeld en contributie in de
tweede helft van december. Het factuurbedrag zal in de eerste week van
januari 2017 worden afgeschreven. Wij verzoeken u bij ontvangst van de
factuur te controleren of het rekeningnummer waarop geïncasseerd wordt
juist is en deze op moment van incasseren voldoende saldo bevat.
Opzegging lidmaatschap en ligplaats.
U kunt tot 1 december uw ligplaats en lidmaatschap schriftelijk of per email
opzeggen. Als u later opzegt dan geldt voor het liggeld een restitutie
regeling. Deze houdt in dat restitutie van het liggeld plaats vindt met
inachtneming van een opzegtermijn van twee volle maanden na de maand van
opzegging. Als voorbeeld: U zegt op in januari dan krijgt u restitutie over de
periode april t/m december.
Tarieven.
Er bestaat geen recht van restitutie voor de contributie.
De contributie voor 2017 blijft onveranderd.
De huur voor de ligplaatsen gaat met circa 3% omhoog. Voor een overdekte
ligplaats
komt
de huur
€ 216,per meter
voor een open ligplaats
Er bestaat
geen
rechtopvan
restitutie
voor breedte,
de contributie.
bedraagt de huur € 108,- per meter breedte.
In ons voorjaars rondschrijven zal weer een overzicht worden opgenomen
van alle tarieven.
Beveiliging.
Op dit moment is het bestuur zich aan het oriënteren op het gebied van de
beveiliging van de haven. We hebben inmiddels meerdere aanbieders
gevraagd met ons mee te denken en een offerte uit te brengen. Alle
aanbieders raden ons aan meer te gaan beveiligen door middel van camera’s.
We zullen in de komende weken een beslissing nemen omtrent de beveiliging
en de investering die hiermee gemoeid is. Het bestuur wil zo snel mogelijk
starten met het aanpassen van de beveiliging op de haven.
Bezigheden.
Een van de dingen waar wij ons als bestuur van de Jouster watersport mee
bemoeien, maar die op zich niet specifiek iets met onze haven lijken te
Peter van Aalsum
hebben, is de toegankelijkheid van het vaarwater in de omgeving. Zo kregen
wij via een lid de opmerking dat, vanuit Joure gezien, met name het laatste
stuk van de Hollegracht minder bevaarbaar raakt. Deze vaart wordt vaak
gebruikt als route naar het zuidwesten door schippers die niet onder de
vaste brug over de Langweerderwielen door kunnen. Dus zoeken wij contact
met de beheerder van dit vaarwater. Water als de Goëngarijpsterpoelen en
het Sneekermeer vallen onder de provincie, de kleinere, zoals de
Hollegracht, zijn nu nog in beheer bij de gemeente. Ook zijn de
verschillende wateren ingedeeld in een aantal categorieën wat de minimale
diepgang betreft. De Hollegracht heeft een "ingrijp" diepte van 1.30. Omdat
er zowel op de Poelen als in de Joustersloot wordt gebaggerd, was het even
zoeken met welke instantie we moesten bellen. Uiteindelijk is het de
gemeente Zuidwest Friesland waar nu het verzoek is om te baggeren. Op het
moment van schrijven is nog niet duidelijk of de werkzaamheden nu nog
worden uitgevoerd, of dat het op de planning wordt gezet, wat betekent dat
het baggeren pas later wordt uitgevoerd. Wij wachten eerst af.

Van de jachthavenbeheerder,
Na een zomer die laat op gang kwam ging het ineens weer heel erg snel en is het vaarseizoen
ten einde. Het was een dynamisch seizoen met als grootste uitdaging het aantikken van Londen
met de boot van Joop Marteau en binnen 7 dagen stonden er 500 zeemijlen op de teller. Het
was een mooie, leerzame reis, want brul, belboeien en zeeschepen passeren is toch een verhaal
op zich.
Als de organisatie en uitvoering van takeldag en andere urgente dingen wat achter de rug zijn dan stuur ik nog
een mail rond met daarin het laatste nieuws. Er is echter 1 ding wat ik nu graag even onder uw aandacht breng
namelijk de winterligger. Graag leg ik uit wat dat inhoudt; De ligplaatshouder met een overdekte ligplaats heeft
de mogelijkheid om via de vereniging zijn ligplaats ter beschikking te stellen aan een ander lid tijdens de
winterperiode. Deze periode loopt van 31 oktober tot 1 april. De ligplaatshouder geeft aan mij op dat zijn boot
er uit gaat en dat zijn ligplaats ter beschikking komt. De betreffende ligplaatshouder krijgt dan, indien de
ligplaats in die periode aan een ander lid verhuurd wordt, restitutie van 1/3 deel van de ligplaatsbijdrage over
deze periode. Het lid wat graag binnen wil liggen betaalt de reguliere ligplaatsbijdrage voor een winterligplaats
over deze periode. Mocht u gebruik willen maken van deze regeling dan hoor ik dat graag.
Naast het maken van waterdeuren en het groot onderhoud aan de schiphuizen van de Houtenflier komen er voor
de vrijwilligers nogal wat timmerwerkzaamheden langs deze winter. Robert Brouwer gaat aan de Sylroede kant
een 3-tal kopgevels vervangen van Houtenflier G, H en I. De firma Leemburg pakt komende periode de
walbeschoeiing aan langs de Sylroede aan, hier komt steenstort op ongeveer dezelfde wijze als langs
Grienemoune B. Het verschil tussen beide locaties is dat de oever wordt ingeplant met riet. Hiermee krijgt de
Sylroede haar natuurlijke karakter terug.
Qua bezetting liggen de havens bomvol en aan de wachtlijst is nu een aparte pagina toegevoegd met leden die
graag een open ligplaats willen hebben. De recessie is voorbij, de herfst en winterperiode staat voor de deur.
Ik hoop u tegen te komen op een van de winteravondactiviteiten!

Jan ten Bos

Winteractiviteiten.
23 november 2016 vanaf 20:00 uur - Het werk van de Marrekrite (Lourens Touwen) in de Oranjerie.
31 december 2016 vanaf 15:00 uur - Oliebollenmiddag in het havenkantoor.
Andere activiteiten worden op de website geplaatst, wanneer hier meer over bekend is.
Woensdag, 5 april 2017 vanaf 20:00 uur

Algemene ledenvergadering.
Party zalencentrum ’t Haske

Zaterdag, 15 april 2017

Takeldag.

