JWS-nieuws
Wintereditie 2018/2019

Automatische incasso van liggelden en contributie.
Evenals vorig jaar ontvangt u de factuur voor liggeld en contributie in de

Contact:
It Noard 1
8512AB Broek
www.jwsjoure.nl

tweede helft van december. Het factuurbedrag zal in de eerste week van

 0513-413865
 06-21692081
 info@jwsjoure.nl
Openingstijden JWS-havens:
Zomerperiode:

(buiten de winterstalling)

24/7 (continue) geopend
Winterperiode:

(tijdens de winterstalling)

• 07:00h – 19:00h tijdens
wintertijd
• 07:00h – 21:00h tijdens
zomertijd
De hekken kunnen na deze tijd
(met een reguliere pas) niet
meer geopend worden.
Tijdens de sluitingstijden is
het niet toegestaan zich op
het haventerrein te bevinden.

januari 2019 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. (Restitutie wordt niet verleend als de ligplaats
niet juist wordt opgeleverd.)
Er bestaat geen recht van restitutie voor de contributie.
Tarieven.
De contributie voor 2019 blijft onveranderd.
De huur voor de overdekte ligplaatsen gaat met € 5 euro per meter breedte
omhoog en wordt € 225.00. Voor een open ligplaats gaat de huur omhoog
met € 2.50 per meter breedte en wordt € 112.50 per meter breedte In ons
voorjaars rondschrijven zal weer een overzicht worden opgenomen van alle
tarieven.
Winter activiteiten.
Workshop splitsen van Moderne Lijnen door de Lijnenspecialist.
Woensdag, 12 december 2018 van 19:00 – 22:30 uur in de Oranjerie.
De cursus start met een korte inleiding over de diverse kunststoffen en
constructies die worden gebruikt voor de productie van lijnen. Ook wordt
uitgelegd welke lijn je het beste voor een specifieke toepassing kan
gebruiken. Maar deze training gaat vooral over 'zelf aan de slag zijn'.
Inschrijving volgt via de mail en vol is vol (max. aantal deelnemers 45).
Nieuwjaarsreceptie.
Zaterdag, 12 januari 2019 vanaf 16:00 uur in het havenkantoor.
Alle JWS leden zijn hierbij uitgenodigd, een herinnering volgt via de mail.
Lezing (met foto’s en videobeelden) redding crew SY Happy

Woensdag, 30 januari 2019 van 20:00 – 22:00 uur in de Oranjerie.

Wytse Bouma nam met co-schipper Jaap Barendregt deel aan de TWOSTAR
2017 (een langebaan zee zeilwedstrijd van het Engelse Plymouth naar
Newport Rhode Island USA). In de nacht van 8 op 9 juni 2017, midden op de
Atlantische oceaan, werden de deelnemers aan deze wedstrijd overvallen
door een storm. Acht schepen kwamen in grote moeilijkheden. Vier
zeiljachten zonken, zes zeilers werden gered door schepen, vliegtuigen en
helikopters.
De definitieve uitnodiging volgt via de mail.

De winter door.
Afgelopen zomer was het vooral mooi weer, iets wat wij als watersporter helemaal
niet erg vinden. Een periode met echt slecht weer kan ik me zo niet eens voor de
geest halen, of het moet rond het skûtsjesilen op Langweer zijn geweest.
Prima weer, zelfs nog in oktober. Foto hiernaast is de dag na het takelen.
Op de haven is in de afgelopen periode niet zoveel veranderd. Het meest opvallend is dat er twee meerpalen een
kopje kleiner zijn. Mogelijk dat het vervangen van deze en een aantal andere meerpalen komende winter periode
kan gebeuren. Hiervoor moet echter nog een plan worden gemaakt.

Het zou ook heel mooi zijn als Jan met een team van vrijwilligers weer de mogelijkheid heeft om een aantal
waterdeuren te vervangen. Gedacht wordt dan aan de maanden december/ januari.
De reacties op de vernieuwde Bezemerlaan zijn positief. Dit is dan ook een hele verbetering, geen last meer van
kuilen, en in een droge periode stofwolken.
Als bestuur zijn wij verder gegaan met de zoektocht naar de
meest handige oplossing rond het saneren van de daken op
de Griene Moune. We willen graag weten wat er zoal mogelijk
is t.a.v. het plaatsen van zonnepanelen. Dit valt nog niet mee,
zoveel is duidelijk. De hamvraag is, wie is er oprecht
betrokken bij duurzaamheid, en welke partij wil het liefst zo veel mogelijk subsidie “scoren” . Op dit moment
zijn we er nog niet uit. Er lopen nog steeds contacten met verschillende partijen en onderzoeken we nog welke
voor ons de beste oplossing is. Wordt vervolgd.
Tot slot nog even een opmerking met betrekking tot het opzeggen van een ligplaats. We lopen er te vaak
tegenaan dat een lid voor het opzeggen van de ligplaats er niet aan heeft gedacht alle vloerbedekking,
stootkussens landvasten zijopstap steigertjes etc. weg te halen. Als dan de ligplaats wordt opgezegd blijkt dat
opruimen niet meer gaat omdat men geen boot meer heeft om op te staan. Hou hier dus rekening mee, de JWS
kan er eventueel voor zorgen dat de zaken tegen vergoeding van uren en stortkosten worden verwijderd.
Helaas constateren wij steeds vaker ‘onderverhuur’ van een ligplaats. Dit is echter NIET toegestaan.
Om vervelende situaties te voorkomen wijzen wij een ieder er nogmaals op dat het niet toegestaan is uw
ligplaats uit te ‘ lenen/verhuren’ aan familie, vrienden, kennissen, de koper van uw boot of wie dan ook.
Daarnaast is de toegang tot de haven alleen voorbehouden aan leden van de JWS en personen onder begeleiding
van een JWS lid. Bij overtreding neemt het bestuur gepaste maatregelen.
We hopen u te kunnen verwelkomen op onze winteravond-activiteiten!

Woensdag, 3 april 2019 vanaf 20:00 uur

Algemene ledenvergadering.
Party zalencentrum ’t Haske

Zaterdag, 13 april 2019

Takeldag.

De boten gaan dan weer het water in, waarbij het
takelschema tijdig naast de toegangsdeur van GMA zal
worden opgehangen

