
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wintereditie 2017/2018 
 
Contact: 
It Noard 1 
8512AB Broek 
www.jwsjoure.nl 
 
   0513-413865 
   06-21692081 
   info@jwsjoure.nl 
 
Winter openingstijden 
toegangshek tot de JWS-
havens zijn: 
 
(Tijdens de winterstalling van 
de boten op het 
parkeerterrein:) 
 
• 07:00h – 19:00h tijdens 

wintertijd 
• 07:00h – 21:00h tijdens 

zomertijd 
 
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. 
 

JWS-nieuws 
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 2018 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. 

Er bestaat geen recht van restitutie voor de contributie. 

 

 

         

 

         

 
         

 

Tarieven. 
De contributie voor 2018 blijft onveranderd.  
De huur voor de overdekte ligplaatsen gaat met € 4 euro per meter breedte 
omhoog en wordt € 220.00. Voor een open ligplaats gaat de huur omhoog 
met € 2.00 per meter breedte en wordt € 110.00 per meter breedte In ons 
voorjaars rondschrijven zal weer een overzicht worden opgenomen van alle 
tarieven. 

Vacature Penningmeester per april 2018 
Omdat onze penningmeester heeft aangegeven zich niet voor een 
volgende periode beschikbaar te stellen is het bestuur op zoek naar 
een nieuwe penningmeester. 
Vooralsnog hebben we hier nog geen kandidaat voor. 
Ondertussen hebben we besloten de uitvoerende taken zoals het 
verwerken van inkoop- en verkoop facturen, periodieke balansen en 
BTW aangifte e.d. uit te besteden bij Flynth. 
Hierdoor zorgen we enerzijds voor continuïteit voor na april 2018 en 
hopen we anderzijds de drempel te verlagen voor de kandidatuur van 
een nieuwe penningmeester. 
Weet u iemand of heeft u zelf enige financiële kennis om invulling te 
geven aan beleidsmatige financiële zaken binnen het bestuur, neem dan 
contact op met onze voorzitter Geert Hoekstra 0646733684 of voor 
inhoudelijke zaken met onze penningmeester Rudi Mittendorff 0513-
415829 

http://www.jwsjoure.nl/


 

 
Van de jachthavenbeheerder,     
Na een geweldig voorjaar, hadden we qua weer misschien een wat mindere zomer. 
Toch hebben we weer vele zonnige uurtjes op het water mogen meemaken. Helaas, het is weer 
even gebeurd veel boten staan alweer op het droge. In mijn geval hoop ik deze winter op zoek te 
kunnen naar een andere boot! 
Werkzaamheden komende periode: 
Uit voorzorg worden vóór takeldag april 2018 alle achterste meerpalen vervangen van open haven A en een deel 
van C op de Griene Moune. Dit houdt wel in dat daar geen boten kunnen overwinteren. Het gaat om de 
ligplaatsnummers GMA-open 1 t/m 37 (toegangshek direct rechts) en GMC-open 152 t/m 134 (vanaf erelid 
Paulusma t/m eind van de steiger die in het water loopt, linkerkant). Mocht uw boot op 1 van deze ligplaatsen 
liggen dan kunt u een alternatieve plaats zoeken in de haven. Graag wel weer terug naar eigen ligplaats uiterlijk 
donderdag 12 april 2018. 
Ligplaatsen: 
Zijn nog steeds allemaal bezet. Naast de wachtlijst voor binnen en buitenplaatsen ontstaat er nu ook een 
wachtlijst voor de droogstalling Griene Moune. Nieuwe leden komen op de wachtlijst(en) te staan.  
Schiphuisdeuren: 
Ook deze winter vervangen we weer een aantal schiphuisdeuren, waarschijnlijk is HFA aan de beurt. Mocht u in 
dit schiphuis liggen dan wordt u tijdig benaderd i.v.m. een alternatieve ligplaats. 
Mocht er geen binnen-ligplaats beschikbaar zijn dan kan dat ook een buitenligplaats zijn. 
 
Jan ten Bos 
 

 

 

 

 

Winteractiviteiten. 
 
13 januari 2016 vanaf 15:00 uur    Oliebollenmiddag in het havenkantoor. 

De oliebollenmiddag verhuisd naar januari en de oliebollen maken plaats 
voor een hapje en een drankje. Alle JWS leden worden hiervoor 
uitgenodigd, een herinnering volgt via de mail. 

 
De overige activiteiten worden, wanner ze definitief zijn, op de website geplaatst en via de mail aangekondigd. 
 
 Woensdag, 4 april 2018 vanaf 20:00 uur  Algemene ledenvergadering. 

Party zalencentrum ’t Haske 
 

De winter door. 

Net als de afgelopen winterperiode zijn we van plan om ook nu weer een aantal schiphuis (water) deuren op de 
Houten Flier te vervangen. Afhankelijk van het resterende budget wordt er door Jan ten Bos materiaal besteld  
en worden er door de club van enthousiaste vrijwilligers vlot een aantal deuren in elkaar gespijkerd. Het aanblik 
van betreffende schiphuis is komend voorjaar dan ook weer als nieuw.  

Als in oktober takeldag weer achter de rug is, betekend dit dat er in de open havens weer wat meer ruimte is 
om, als het nodig is, dingen te vernieuwen, veranderen of anders aan te pakken. Voor deze winter is het de 
bedoeling om dertig tal meerpalen te gaan vervangen op de Griene Moune, havens open A en C.  Wat ons betreft 
zijn de palen de THT datum gepasseerd en is het tijd voor nieuw hout. Inschatten van welke palen nu als eerst 
aan de beurt zijn, valt niet mee. In een rij palen die tegelijk zijn geplaatst, is de één nog gaaf, terwijl je er bij 
een andere bijna dwars door heen kijkt. We gaan nu dan ook gewoon een hele rij vervangen. Afgelopen 
september bleek nog dat tijdens een (veel te vroege) najaarsstorm, dat een paal die behoorlijk vitaal leek, toch 
niet bestand was tegen de krachten van moeder natuur. De palen die wij nu van plan zijn om aan te brengen, 
worden dan ook een slagje dikker dan de huidige palen. 

 


