
Winter winteractiviteiten. 
 
Woensdag 11 december - vanaf 20:00 uur in de Oranjerie vertellen 

Watze  en Hester over hun reis naar en door 
Frankrijk met de eigen sleepboot. 

 
Januari  en februari 2020 -  deze activiteiten zijn nog niet vastgelegd. 

Informatie hierover volgt later via de 
website. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wintereditie 2019/2020 
 
Contact: 
It Noard 1 
8512AB Broek 
www.jwsjoure.nl 
 
   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. 
 

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 2020 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. Mocht 
het rekening nummer onjuist zijn of in de tussentijd zijn gewijzigd dan 
hierbij het vriendelijke verzoek om de juiste bankrekening informatie 
(IBAN nummer en tenaamstelling) door te geven aan de penningmeester 
op: penningmeester@jwsjoure.nl 

 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 2020 blijft onveranderd.  
Ook de huur voor de overdekte ligplaatsen (€ 225,00) en voor de open 
ligplaatsen (€ 112,50) blijft dit jaar onveranderd. De tarieven zijn per 
meter breedte. In ons voorjaars rondschrijven zal weer een overzicht 
worden opgenomen van alle tarieven. 

http://www.jwsjoure.nl/
mailto:penningmeester@jwsjoure.nl


 De winter door. 

Na een toch weer een heel knappe zomer zitten we nu weer aardig in de herfst. Zo na de agrarische schouw 
wordt het weer rustig op onze havens. Voor ons weer de tijd om naar het onderhoud te kijken, wat eerst en wat 
later.  

Afgelopen periode hebben we het rustig aan gedaan qua onderhoud, alleen het hoognodige is gedaan. Dit met het 
oog op de mogelijke plaatsing van zonnepanelen en de voordelen die we als vereniging hiervan kunnen hebben.  
Maar vlak voor de Jouster Merke kregen we echter bericht dat deze werkzaamheden niet, of voorlopig niet 
door kunnen gaan, omdat Liander (netwerk beheerder) onze opgewekte stroom niet op hun netwerk kwijt kan. 
Hun net zit op “slot”.  Voor ons toch wel een flinke tegenvaller en over op plan B, oppakken van onderhoud in de 
situatie zonder de vergoeding voor het plaatsen van zonnepanelen. Voordeel is, het scheelt een hoop drukte en 
we hebben wat meer tijd om dit goed te organiseren. Maar we houden goede hoop dat van dit uitstel geen afstel 
komt. Dit betekent ook dat we gewoon kunnen takelen en we ons niet in gekke bochten hoeven te wringen waar 
we de boten en de masten moeten stallen. Kijken welke kades of meerpalen aan de beurt zijn. Zo zijn er op de 
Griene Moune in open have B een aantal palen die aan vervanging toe zijn. We merken ook dat het druk is in de 
waterbouw, de meeste aannemers zitten aardig vol, afwachten of we ons hier tussen kunnen wurmen.  

 
 
 
 
 

Woensdag, 1 april 2020 vanaf 20:00 uur  Algemene ledenvergadering. 
Party zalencentrum ’t Haske 
 

Zaterdag, 18 april 2020  Takeldag boten in het water. 
Alle boten gaan dan weer het water in, waarbij het 
takelschema tijdig naast de toegangsdeur van GMA zal 
worden opgehangen 
 

Zaterdag, 12 oktober 2019  Takeldag 1 boten uit het water. 
Het eerste deel van de  boten gaan uit het water, waarbij 
het takelschema tijdig naast de toegangsdeur van GMA zal 
worden opgehangen 
 

Zaterdag, 16 november 2019  Takeldag 2 boten uit het water. 
Het laatste deel van de boten gaat uit het water, waarbij 
het takelschema tijdig naast de toegangsdeur van GMA zal 
worden opgehangen 
 


