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Voorwoord van de voorzitter,
JWS wimpel: Er zijn nieuwe JWS wimpels ingekocht, deze is weer zoals hij oorspronkelijk was
(zonder zwarte rand). Omdat we het erg op prijs stellen dat zo veel mogelijk leden onze wimpel
voeren ontvangt ieder nieuw lid standaard een wimpel. Ook willen we bestaande leden nu tegen
gereduceerd tarief deze ‘nieuwe’ wimpel aanbieden, zodat we allemaal herkenbaar zijn als JWS-er.
De wimpels zijn verkrijgbaar tijdens de aankomende ALV en takeldag in, maar ook tot 1 juli 2019 bij
Brattinga voor slechts € 5,00 per stuk, daarna gaan ze weer € 7,00 kosten.
Zonnepanelen op onze daken: Het is (op het moment van het schrijven van dit voorwoord) de
bedoeling dat Essent alle, nog resterende asbestdaken (schiphuizen A, C en D) van de Griene Moune
het komende winterseizoen gaat vervangen. Op een groot deel van onze daken, zowel op de Griene
Moune en de Houten Flier komen dan zonnepanelen. De intentieverklaring moet nog getekend worden
en het doorgaan van dit project is volledig afhankelijk van (SDE) subsidie verstrekking, welke in
maart dit jaar aangevraagd kan worden. In de algemene ledenvergadering zal een en ander
besproken worden, waarna een definitieve beslissing hierover genomen kan worden.
Penningmeester / administratie: Onze nieuwe penningmeester Arnoud Meijer is alweer een klein jaar
in functie. Als voorzitter ben ik erg blij dat deze functie opgepakt is door Arnoud. Arnoud doet dat
naast zijn drukke baan en heeft daardoor minder tijd beschikbaar dan zijn voorganger. Gelukkig
heeft Tjitte de Wrede aangegeven de JWS graag te willen ondersteunen en pakt een groot aantal
administratieve (uitvoerende) taken op. Hierdoor kan onze penningmeester zich volledig inzetten op
beleid en het maken van jaarrekeningen en begrotingen.
JWS Commissies: Naar aanleiding van een initiatief van Ealse Wouda en een oproep aan de leden,
hebben zich een aantal leden gemeld en is begin december een overleg geweest met hen.
Hieruit is in grote lijnen het idee ontstaan voor het oprichten van (tot nu toe) een tweetal
commissies. Namelijk een commissie communicatie en een commissie verenigingsactiviteiten.
Verdere info hierover volgt in de ALV.
Vrijwilligers: Namens het bestuur en onze havenbeheer onze dank aan alle vrijwilligers!
Mocht dit ook iets voor u zijn, meldt u zich dan aan bij het bestuur of onze havenbeheerder.
Takeldag(en): Naar aanleiding van regelmatige vragen vanuit de leden heeft het bestuur besloten
aan het eind van het seizoen twee keer een takeldag uit te organiseren, namelijk zoals gebruikelijk
medio oktober en nu ook een keer medio november. (Takeldag in blijft ongewijzigd.)
Rondvraag algemene ledenvergadering: Heeft u een vraag voor de rondvraag voor de ALV dan dient u
die uiterlijk twee weken voor de algemene ledenvergadering schriftelijk in te dienen bij het
bestuur: email info@jwsjoure.nl
Uiteraard kunt u voor vragen altijd terecht bij onze havenbeheerder of het bestuur.
Namens het voltallige bestuur wens ik een ieder een heel fijn vaarseizoen en een behoudenvaart!
Geert Hoekstra, voorzitter JWS.
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J.W.S. – ACTIVITEITEN 2019.

Zat. 12 januari

Nieuwjaarsreceptie in de werkplaats bij het havenkantoor van de JWS.

Woe. 30 januari

vanaf 20:00 uur – ca. 23:00 uur in de Oranjerie.
Lezing over redding crew tijdens schipbreuk TWOSTAR 2017
(een langebaan zee zeilwedstrijd van het Engelse Plymouth naar Newport Rhode
Island USA)

Woe. 27 februari vanaf 20:00 – ca. 23:00 uur in de Oranjerie
Age Veldboom - Het thema zal zijn: “skûtsje vaart, vroeger en nu”.
Het zijn vooral schippersverhalen en anekdotes, ook neemt hij de trekharmonica
mee voor enkele schippersliederen.

Woe. 3 april

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

Zat. 13 april

Takeldag (boten in het water).

Zat. 12 oktober Takeldag 1 (boten uit het water).

Zat. 16 november Takeldag 2 (boten uit het water).

Naam
G. Hoekstra
J.F. Marteau
A.H.C. Meijer
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 Functie
07 – 04 - 2011
2020
Voorzitter
04 – 04 - 2013
2019
Secretaris
07 – 04 - 2018
2021
Penningmeester
04 – 04 - 2015
2021
Algemeen bestuurslid
07 – 04 - 2016
2019
Technisch commissaris
04 – 04 – 1996
02 – 04 – 1998
03 – 04 - 2008
01 – 04 - 2010
05 – 04 - 2017

2021
2019
2020
2019
2020

Schiphuismeester
Schiphuismeester
Schiphuismeester
Schiphuismeester
Schiphuismeester
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Houten Flier
Houten Flier
Griene Moune
Griene Moune
Griene Moune

Mededelingen.
Overwinteren in een schiphuis of ter beschikking stellen van het schiphuis aan een winterligger.
Hoe werkt het:
Iemand die zijn boot normaal gesproken in een schiphuis heeft liggen besluit om de winterperiode
zijn boot elders te stallen, dit kan zijn op de wal, thuis etc.
Daarmee komt het schiphuis leeg in de periode half oktober-half april.
Het is dan mogelijk (alleen via JWS) om zijn ligplaats in het schiphuis ter beschikking te stellen
voor een ander JWS lid. Dit lid betaald dan het tarief voor overdekt liggen over de periode 12
oktober-12 april 2019
De reguliere huurder krijg 1/3 restitutie over de periode 12 okt-12-april, de overige 2/3 is ten
gunste van onze vereniging.
-De zogenaamde winterligger dient uiterlijk 11-april 2019 het schiphuis verlaten te hebben.
-Nadeel voor de vaste huurder is dat hij niet kan beschikken over zijn ligplaats als deze verhuurd is,
in bovengenoemde periode.
Het inschrijfformulier hiervoor is binnenkort te downloaden via de website en moet vóór 15
september ingeleverd zijn bij de havenbeheerder. Hierover zal ruim van tevoren gecommuniceerd
worden via een nieuwsbericht.
Twee takelmomenten om de boot uit het water te takelen.
Vanaf dit jaar zijn er twee mogelijkheden om de boot uit het water te laten takelen (12 oktober en
16 november). Het inschrijfformulier hiervoor is niet meer zoals gewoonlijk was bijgevoegd in dit
rondschrijven maar zal binnenkort te downloaden zijn via de website. Hierover zal ruim van tevoren
gecommuniceerd worden via een nieuwsbericht.
Verzoek van de penningmeester.
Indien u het niet eens bent met een factuur of facturen van JWS voor lidmaatschap en/of ligplaats
hierbij het vriendelijke verzoek om bij toepassing van stornering van de ingeplande incasso dit
vooraf te melden aan de penningmeester met opgaaf van reden. Dit maakt de administratieve
afwikkeling een stuk efficiënter.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten,
Arnoud Meijer
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Datum : Woensdag 3 April 2019
Plaats
: Party en Zalencentrum ’t Haske
Aanvang : 20.00 uur.

1.

Opening

2. Mededelingen van de voorzitter
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 4-4-2018
4. Mededelingen en ingekomen stukken
5. Bestuur en schiphuismeester verkiezingen:
Bestuursleden aftredend en herkiesbaar:
- J.F. Marteau, secretaris.
- A. Zeldenthuis, technisch commissaris.
Van de schiphuismeesters zijn aftredend en herkiesbaar:
- A. Sikkes, Schiphuismeester Griene Moune.
Van de schiphuismeesters zijn aftredend en niet herkiesbaar:
- A.A. de Roos, Schiphuismeester Houten Flier.

6. Jaarverslag 2018
7. Pauze
8. Financiën:
- Toelichting op en vaststelling jaarrekening 2018.
- Toelichting op en vaststelling begroting 2019.
- Toelichting op en vaststelling Contributie 2020 en ligplaatstarieven 2020.
9. Jachthavenactiviteiten
10. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag uiterlijk 2 weken voor de vergadering schriftelijk indienen.
email info@jwsjoure.nl
11. Sluiting Algemene Ledenvergadering 2019

6

7

Verslag algemene ledenvergadering 4 april 2018 in partyzalencentrum ’t Haske te Joure.
1. Opening
 De voorzitter heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder ons erelid Jan Paulusma en
onze havenbeheerder Jan ten Bos.
 De voorzitter stelt de agenda vast zoals deze ook in het rondschrijven staat vermeld.
 Mededeling van huishoudelijke aard: Er wordt door de vereniging gezorgd voor 2 consumpties
per persoon en een gevulde koek.
 Bericht van verhindering:
Robin Bangma.
Anja Rombout.
Timo Deen.
 De voorzitter vraagt iedereen te gaan staan en een moment stilte in acht te nemen ter
nagedachtenis aan alle leden die ons afgelopen jaar zijn ontvallen.
In het bijzonder ons erelid de heer Henk (Hendrik Jan) Bezemer, die op bijna 91-jarige leeftijd
vorig jaar is overleden (21-04-2017).
2. Mededelingen van de voorzitter
 Wachtlijst open ligplaatsen: ca. 1
 Wachtlijst overdekte ligplaatsen: ca. 56
 De voorzitter bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet voor de vereniging.
o Ronald Yntema, verenigingszeilen: JWS is vorig jaar 2e geworden in de 1e divisie.
o Zeilschool ’t Garyp: voor het beschikbaar stellen van de boten.
o Tjitte de Wrede (assistentie penningmeester)
Vrijwilliger en erelid Jan Paulusma wordt in het bijzonder bedankt voor zijn enorme inzet bij de
JWS en namens het bestuur wordt hem een envelop met een welverdiende cadeaubon
overhandigd.
3. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 05-04-2017
 Iedereen heeft deze in kunnen zien. Er zijn verder geen opmerkingen en daarmee zijn de
notulen bij deze vastgesteld afgezien de opmerking (over de JWS-wimpel) van Piet van der
Zwaag welke verderop in deze vergadering zal worden behandeld.
 In de notulen wordt gesproken over betonplaatjes op de Bezemerlaan, dit is echter door
veranderde inzichten, aangedragen door Timo Deen, aangepast en wordt nu verhard d.m.v. een
bitumen laag met steenslag, waarbij de huidige verharding als basis wordt gebruikt.
4. Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen.
 Openingstijden haven:
Na een geslaagde proefperiode vorig jaar om de haven 24/7 open te houden in de zomer, is door
het bestuur besloten om dit als standaard aan te houden voor de toekomst.
 Opbrengst wimpelactie vorig jaar bedraagt € 167.500,- van de Marrekrite.
Enkele projecten die worden uitgevoerd:
- De Kaai (Nabij Langweerderwielen) damwand vervangen, hier moet nog gebaggerd
worden.
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De helft van de ligplaatsen bij het Jouster Sluisje is van nieuwe damwand voorzien en
oever recht getrokken (geen boxen met vingersteigers meer), er moet nog gebaggerd
worden.
- Deze zomer extra steigers Marchjepolle (Tjeukemeer)
Verder staat er nog in de planning:
- Het bouwen van 3 eilandjes in het Sneekermeer (Roospollen) bij recreatiegebied de
Potten, deze zomer gereed.
 Winteractiviteiten:
o Zaterdag. 13 januari - Nieuwjaarsreceptie in de werkplaats bij het havenkantoor van de
JWS.
o Woensdag 31 januari - Lezing door Jos Wieggers over de werkzaamheden van
Rijkswaterstaat m.b.t. de vaarwegen en waterbeheer.
o Woensdag 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 en het
aangaan van discussies.
 Regiovergadering Watersportverbond 14-03-2018 is bezocht:
o Baggeren Langweer:
Het teveel aan baggerspecie zal worden gestort op de Koevoet en voor een deel nog bij
De Brekken. De bedoeling was eerst om dit in de vooroevers van de Langweerderwielen
te doen, echter na protest van WV Langweer en het Watersportverbond wordt dit dus
elders gestort.
o Peilbesluit IJsselmeer (m.i.v. 2022):
Vanaf 1 maart zal het peil extra verhoogd worden en in augustus zal het eerder zakken.
- oktober - februari (winter) NAP -40 cm.
- maart (voorjaar) NAP – 10 cm. (nieuw)
- half april tot half augustus (zomer) NAP – 20 cm.
- half augustus tot eind september (nazomer) NAP – 30 cm (nieuw).
o Zandwinning bij Oudemirdum:
90 miljoen kuub zand winnen uit het IJsselmeer
Na vijftien jaar voorbereiden vraagt aannemersbedrijf Royal Smals uit Cuijk een
vergunning aan om jaarlijks miljoenen kubieke meters zand te winnen in het IJsselmeer
voor de kust bij Oudemirdum.
o Bergumermeer er initiatief voor snelvaren;
Dit is akkoord, onder voorwaarden bij de gemeente, echter de provincie zal hier een
integraal besluit over vormen dat geldt voor geheel Fryslân.
o Flyby bij Grou;
Er worden mogelijkheden onderzocht m.b.t. een Flyby bij Grou i.p.v. een upgrading van de
kanalen naar Heerenveen en Drachten.
o Stremming en werkzaamheden Kornwerderzand.
Grote sluis gaat waarschijnlijk over enkele jaren een jaar dicht vanwege aanpassingen op
de grotere beroepsvaart. Alles moet dan door de kleine sluis, daarbij heeft de
beroepsvaart voorrang. Grotere vrachtschepen kunnen echter niet door de kleine sluis
(deze is 9 meter breed). Wel zal de recreatievaart veel hinder ondervinden. (O.a. alle
klippers gaan dan door de kleine sluis.)
 André informeert de leden over de diverse mogelijkheden die we als bestuur van de JWS aan
het onderzoeken zijn om zonnepanelen in te zetten op de haven en hoe we dit het beste kunnen
doen. Het komt er nu in het kort op neer dat zowel op de Houten Flier en de Griene Moune
totaal zo’n 3900 panelen geplaatst kunnen worden. Het bestuur zoekt hiervoor een solide en
betrouwbare partij, die ons hiermee kan helpen. Het zal erop neer komen we de daken gaan
verhuren aan een “zonnepanelen boer”, die van ons de daken gaat huren, wat vervolgens de
kosten voor het vervangen en de sanering van de (asbest)daken kan drukken. Deze sanering
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stonden gespreid in het groot onderhoud gepland tot 2014, echter gezien goede opbrengst die
vanuit de huur van de daken kan komen, is het bestuur voornemens dit te versnellen, waardoor
we hiervoor tijdelijk (ca 5 jaar) extra financiële middelen nodig hebben.
Dit zijn we echter nog aan het uitzoeken en het uiteindelijke besluit zal ook door de leden in een
speciaal hiervoor belegde vergadering goedgekeurd moeten worden.
We hebben ook de ingekomen vraag van Piet van der Zwaag bekeken waarin hij de
postcoderoosregeling noemt, maar nadeel daarvan is dat de vereniging ook als energieleverancier
moet fungeren en dat is niet wat we willen.
Ronald Yntema vraagt wat het ons als leden aan voordelen gaat brengen en ook te kijken naar
een oplossing die iets voor de leden kan opleveren. Het antwoord hierop is dat het de exploitatie
van de haven ten goede komt, maar ook een voorbereiding op de toekomst dat het makkelijker
maakt om in de stroom op de haven te realiseren (ook gezien de ontwikkelingen van het
elektrisch varen).
Verder geeft de voorzitter aan dat indien er leden aanwezig zijn die kennis van zaken hebben en
zich erin willen verdiepen, zeer welkom zijn om in de commissie zonnepanelen plaats te nemen.
Ingekomen stukken:
 Zonnepanelen (Piet van der Zwaag);
Een aantal alv’s terug had ik een vraag over zonnepanelen op de daken van de schiphuizen, nu
wordt nu door het bestuur onderzocht om zonnepanelen te plaatsen op de daken van de GM. Dit
verheugt me zeer, de daken van GM hebben een zeer gunstige ligging en ik heb me hier dan ook
van de winter op georiënteerd en met enkele leden over gesproken. De oriëntatie betrof
voornamelijk de postcoderoosregeling. Ook de mogelijkheid de vervanging van het asbest naar
voren te halen lijkt me een goede zaak. Mogelijk is het verstandig om een commissie in te stellen
van “wijze” leden die het bestuur kan adviseren om een goed besluit te nemen.
Het bestuur denkt dat hiermee de vraag van Piet van der Zwaag beantwoord is.
 Mondeling indienen rondvraag (Piet van der Zwaag);
Het is op zich niet verkeerd om vragen voor de rondvraag voor de alv schriftelijk te laten
indienen, maar naar mijn mening moeten mondelinge vragen mogelijk blijven tijdens de alv en is
hier ook mee ingestemd.
Het bestuur gaat dit niet veranderen, maar laat aan het eind van deze vergadering ruimte
eventueel opgeborrelde vragen te kunnen stellen.
 Nieuwe btw-regeling (Piet van der Zwaag);
Ik wil nog terugkomen op het btw-verhaal. In de notulen staat vermeld dat het een complexe
materie is en iets verderop dat de gefactureerde ligplaatsgelden voor 2017 ongewijzigd blijven.
Voor 2018 was nog geen beslissing genomen. In het kader van duurzaamheid vind ik het
merkwaardig dat de kale schiphuishuur voor sportboten, die vrijgesteld zijn van betaling van
btw, nu blijkbaar met 21% verhoogd is.
De BTW regeling is in de vergadering uitvoerig door de penningmeester uitgelegd. Het komt er
in het kort op neer dat de vereniging er nagenoeg geen financieel voordeel van heeft. (Er wordt
minder btw betaald, echter wij kunnen ook minder terug ontvangen op gemaakte btw plichtige
kosten.)
 JWS-wimpel (Piet van der Zwaag);
Ik ben na de alv van vorig jaar onder de indruk geraakt van het verhaal van Pieter Dijkstra over
de achtergronden van de wimpel van de JWS. Ik was hier totaal niet van op de hoogte dat dit te
maken met de bevrijding van Joure door Canadese militairen. Ik vind het heel jammer dat deze
achtergronden niet bekend zijn in de analen van de JWS, tenminste voor zover bekend bij mij.
En ook heel jammer dat er niets mee gedaan wordt. Zelfs de notulen vermelden hier niets over.
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Een gemiste kans om zo’n historische gebeurtenis te koppelen aan onze vereniging. Dit verdient
een herkansing.
Uit respect met het verleden gaan we de wimpel niet aanpassen. Verder zal het bestuur kijken
of we het verhaal van het ontstaan van de wimpel boven water kunnen halen en dit op de website
gaan plaatsen. Tevens zal binnenkort de historie van de JWS (Gemaakt door Pieter Dijkstra en
Aalt Bos weer online beschikbaar komen.
5. Pauze.
6. Bestuurs-, en schiphuismeesters verkiezing
 Een correctie op het afgelopen rondschrijven van 2018, hierin stond dat Cees Roelofsen in 2009
aangetreden was en dus in 2018 opnieuw verkiesbaar of aftredend zou zijn. Dit is foutieve data
en moet resp. zijn 2017 aantredend en in 2020 herkiesbaar/aftredend.
 Algemeen bestuurslid Peter van Aalsum is aftredend en herkiesbaar. Peter wordt (zonder
tegenkandidaat) met applaus opnieuw kozen tot bestuurslid.
 Penningmeester Rudi Mittendorff is aftredend en niet herkiesbaar.
De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn zeer grote inzet voor de vereniging en de
zeer prettige samenwerking. Namens het bestuur van de vereniging is hem een fietsenrek
aangeboden voor op de auto en wordt hem, als aanvulling daarop, een envelop met cadeaubon
aangeboden.
 De kandidaat penningmeester, Arnoud Meijer, stelt zichzelf voor aan de leden.
Arnoud wordt (zonder tegenkandidaat) met applaus gekozen.
 Schiphuismeester Tjitte de Wrede is aftredend en herkiesbaar. Tjitte wordt (zonder
tegenkandidaat) met applaus opnieuw kozen tot schiphuismeester.

7. Jaarverslag 2017
 Verder geen opmerkingen hierover en daarmee goedgekeurd door de leden en met dank aan
André Zeldenthuis.
 Ter inzage liggen nog diverse stukken betreffende de financiën.
8. Financiën door de penningmeester.
 Jaarrekening vereniging 2017. Op tafel ligt een samenstellingsverklaring van de accountant voor
de jaarrekening 2017. De penningmeester geeft hier uitleg over.
 Begroting van 2018 wordt uitgelegd door de penningmeester.
 Het meerjarenplan (10jaar) wordt door de penningmeester (zowel Rudi als Arnoud) uitgelegd.
Hierin heeft de vervanging van de asbestdaken de grootste prioriteit van de vereniging. Ter
informatie wordt er aangegeven wat het naar voren halen van het vervangen van de daken tot
gevolgen heeft op de financiële middelen van de JWS.
 Verder wordt voorgesteld de contributie 2019 ongewijzigd te laten, de aanwezige leden gaan
hiermee akkoord.
De huur voor de ligplaatsen zal volgend jaar met ca. 2 à 3% gaan stijgen. Het exacte nieuwe
tarief van 2019 wordt door het bestuur nog vastgesteld.
 Voorzitter stelt de ALV voor de penningmeester voor financieel beheer en het bestuur voor het
gevoerde beleid decharge te verlenen. Akkoord onder applaus.
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9. Jachthaven activiteiten.
De technisch commissaris legt aan de aanwezige leden uit wat er aan werkzaamheden op de haven is
verricht en wat er nog staat te gebeuren.
o Meerpalen vervangen op de Griene Moune.
o Gevel Houten Flier-C vervangen na stormschade.
o Refit van de JWS1.
o Steenstort Griene Moune.
o Beplanting tussen de schiphuizen op de Houten Flier.
o Steiger Open-C in 2017.
o Damwand tussen C + D op de Griene Moune, (wordt waarschijnlijk uitgesteld)
Peter van Aalsum legt uit wat er allemaal vernieuwd is m.b.t. de beveiliging van de haven:
o O.a. Uitbreiding van het camerasysteem met een extra camera.
10. Rondvraag.
 Een van de leden vraagt waarom er niet gekozen wordt voor een meerpaal die extra duurzaam is.
Echter dit is eigenlijk al wat er nu al gebeurt, door de achterste palen worden dikker uit te
voeren dan normaal gaan deze al langer mee. De verwachting is 30 jaar. Tegen die tijd is
waarschijnlijk een grotere aanpassing van de haven gewenst.
 Verder nog een vraag of het bord wat verwijst naar de ingang van de passantenhaven, bij de
ingang van de haven op de Griene Moune niet eens kan worden schoongemaakt, want dit is geen
visitekaartje. Dit bord is van de gemeente, we hebben dit verzoek al meerdere malen gedaan en
gaan dit verzoek nogmaals voorleggen aan de gemeente.
11. Sluiting.
De voorzitter bedankt de aanwezige leden.
De vergadering wordt door de voorzitter gesloten.
Bij deze vergadering zijn 38 leden aanwezig geweest.
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Jaarverslag 2018.
Zoals iedere winter periode is er ook nu weer hard gewerkt aan het in stand houden en verbeteren
van onze havens. Tot nu toe geen grote werkzaamheden aan kades of steigers. Op moment van
schrijven is Leemburg nog niet langs geweest om de meerpalen van open haven houten Flier te
vervangen.

Waar vooral hard aan is gewerkt is schiphok Houten Flier A. Hiervan is de gevel aan de waterkant
door Robert Brouwer (m.b.v. Jan Paulusma) geheel vernieuwd, en die kan weer jaren vooruit. Van de
schiphokken op de Houten Flier is deze de grootste. En met de inzet van een flinke groep
vrijwilligers zijn er maar liefst 18 deuren in elkaar gezet. Het resultaat mag er zijn en ik wil hierbij
Jan en Jan, maar in het bijzonder de groep vrijwilligers hartelijk bedanken voor de grote inzet.
Geweldig!

En tussendoor.. is in de werkplaats het schaduwbord voor het opbergen van het gereedschap weer
keurig netjes in orde. Uiteraard helemaal zelf efficiënt op maat uitgevoerd.
Qua zonnepanelen komen we elke keer een stapje verder. We zijn nu bezig met Essent, partij
nummer 4 (of 5 of 6 ) waarmee we in zee willen gaan. Verschillende organisaties waren in het begin
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vaak er enthousiast, ook nadat we met een aantal zelfs al een paar keer om de tafel hadden gezeten.
Dan blijkt dat, of wij hebben er geen goed gevoel bij, of de andere partij blaast de aftocht.
Het is dan gissen waarom, maar het lijkt er op dat de
stroom infra (Liander) roet in het eten gooit. Wij
blijven doorgaan, nu dus met Essent. En hopen in
maart mee te doen in de eerst volgende subsidie
ronde.
Op de Griene Moune gaan we de stalen tanks waar we
(bilge) olie in verzamelen vervangen door kunststof
(kuubs) containers. Van de twee die er nu staan is er
een lek, en de andere is ook niet best meer. Aan de
nieuwe kunststof containers hebben we zo goed als
geen onderhoud.
Alvast een fijn vaarseizoen gewenst.
André Zeldenthuis.
Technisch commissaris.
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Ligplaatsen.
Winterberging – tijdelijke ligplaatsen.
Vóór 12 april 2019 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.
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. dienen uiterlijk een week na takeldag verwijderd te zijn.
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 info@jwsjoure.nl te worden doorgegeven. Een mail met wijziging dient voorzien te zijn van een
duidelijke onderwerp omschrijving en bijvoorbeeld niet als reply op een nieuwsbrief.
Een ligplaatsmutatie wordt pas doorgevoerd als blijkt dat deze vrij is van vloerbedekking, stootwillen
landvasten etc. Het meest praktische is om dit te realiseren voordat de boot weg is.
Het komt nog steeds voor dat men een andere boot koopt maar vergeet te overleggen met de
havenbeheerder. Qua ligplaats bepaald hij of dat mogelijk is. Tevens dient er een copy verzekering
polis te worden afgegeven aan het havenbeheer voordat de nieuwe boot de haven in kan. Om
teleurstelling te voorkomen m.b.t. het bergen van de boot is het verstandig vooraf overlegd te hebben
met de jachthavenbeheerder. Aanpassingen aan de ligplaats zijn zonder toestemming niet toegestaan,
denk hierbij aan alles wat wordt vastgemaakt aan het schiphuis.
Wachtlijst.
Begin februari 2019 stonden er 80 leden op de wachtlijst. Van deze leden staat 10 op de wachtlijst
voor een open ligplaats, de overige staan op de wachtlijst voor een plek in een schiphuis, deze leden
hebben bijna allemaal al een open ligplaats in onze haven.
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

€ 225, € 112,50

€
€
€
€

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

Van de havenbeheerder:
De buitentemperatuur wordt alweer wat beter, we gaan de goede kant op.
Vorige week stonden we nog in de snijdende kou de nieuwe schiphuisdeuren op te hangen van HFA.
Deze waren begin december door de vrijwilligers gemaakt, daarna is met name Jan Paulusma erg
druk geweest met de renovatie van dit schiphuis! Van maandag t/m zaterdag in de periode
december, januari. Robert Brouwer heeft de kopgevel gedaan, deze moet nog geschilderd en dan kan
het huis weer jaren mee.

De werkplaats heeft na 6 jaren trouwe dienst weer een up date gekregen en dit zit nu in de
afrondende fase. Binnenkort komt Leemburg voor nieuwe meerpalen in het open gedeelte van de
Houten Flier en vervangt op andere plaatsen een enkele gebroken meerpaal. Verder moet de JWS2
nog uit het water voor onderhoud en wat aanpassingen.
Verder zijn we bezig met het vervangen van de olie en
bilgetank op de Griene Moune.
De bilgetank was een paar jaar geleden doorgeroest en
daarom moesten we bij de verwerker van het afval een
olie/bilgemengsel aanbieden, dit is relatief duur.
De opzet is om straks weer 2 tanks te hebben, 1 voor
bilge en een voor Olie, de kosten van afvoer kunnen
daarmee aanzienlijk naar beneden.
Ondertussen wordt het weer drukker met de inschrijving van nieuwe leden en komt de vraag naar
ligplaatsen weer op gang.

Ligplaatsen/mutaties:
Nog steeds zijn de ligplaatsen voor 100% bezet en groeien de wachtlijsten. Het is al vaker genoemd
maar heeft u plannen voor een andere boot, laat dat dan tijdig weten want we liggen vol. Het komt
steeds vaker voor dat de nieuwe boot voor langere tijd in de passantenhaven moet liggen, en dat is
iets duurder.
Graag mutaties doorgeven in een aparte mail en niet in een reply op een nieuwsbrief o.i.d. Dit om te
voorkomen dat de boodschap niet goed doorkomt. Op een gestuurde mail volgt altijd een reactie!
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Vacature Schiphuismeester:
M.i.v. de komende ALV is schiphuismeester de Roos aftredend en niet herkiesbaar.
Lijkt het u wat om te assisteren m.b.t. het toezicht op de havens, bel dan gerust voor een afspraak
zodat ik kan toelichten wat de functie inhoudt. Bij voorkeur voor de komende ALV.
Bootmaat in het nieuwe ledenbestand,
Er is een nieuw ledenbestand in de maak, deze is al gevuld met de nodige gegevens en we komen
binnenkort toe aan de bootmaten.
Om deze goed in het systeem te krijgen zullen we de komende periode een groot aantal boten gaan
opmeten.
De maten die bepalend zijn voor het tarief zijn de lengte en breedte over alles.
Dus een zwemplateau, kabelaring, boegspriet, davits, anker voorop, stootrand etc. dit alles is
bepalend voor de lengte/breedte en dus voor het uiteindelijke bedrag op uw factuur.
Sanering alle daken Griene Moune:
Er is achter de schermen al een tijd een hot item, namelijk de sanering van de asbesthoudende
daken van de Griene Moune. Het bestuur is in gesprek met een grote partij die wellicht alle daken
van de Griene Moune zou willen huren voor het plaatsen van zonnepanelen.
Er zijn nog steeds een paar cruciale dingen onduidelijk, waardoor er nog niets met zekerheid te
vermelden is.
Gaat het echter wel door dan gaan alle daken er gelijktijdig af en worden er na het vervangen van
de nieuwe daken ook gelijk zonnepanelen geplaatst.
Bij de sanering van de asbesthoudende daken is het van belang dat de ligplaats vrij is van alle
persoonlijke zaken. Vloerbedekking, stickers, landvasten, stootkussens, handvaten kortom een
ligplaats moet eruit zien zoals op de foto hieronder.
Dit zijn we verplicht vanwege asbestbesmetting.

Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.
Het mooie is dat de werkzaamheden, zoals het nu lijkt, buiten het vaarseizoen zullen plaatsvinden en
we na een paar maanden een behoorlijk verbeterde uitstraling van ook de Griene Moune hebben.
Het duurt nog even maar ik wens u allen alvast een zonnig vaarseizoen en een behouden vaart.
Jan ten Bos
Jachthavenbeheerder Jouster Watersport

19

Concept startrooster en teamgegevens Verenigingscompetitie.

Zoals elk jaar beginnen we de organisatie van de Verenigingscompetitie met een Evaluatie en
Startbijeenkomst.
Deze bijeenkomst wordt gehouden op 27 februari 2018 om 20.00 uur in Marrit Bouwmeester
zeilcentrum te Grou, Wilhelminastraat 3, 9001 KE te Grou
AGENDA
1.
Opening en mededelingen
2.
Evaluatie Verenigingscompetitie 2018
3.
Draaiboek 2019
4.
Enquête verenigingscompetitie
5.
Divisie indeling 2019
6.
Benoemen divisieleiders 2019
7.
Vaststelling wedstrijddata 2019
8.
Rondvraag
9.
Sluiting
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