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Postadres:   J.W.S. 
     It Noard 1 
     8512 AB BROEK  

  www.jwsjoure.nl 
 

Bezoekadres:   Jouster Watersport. 
     It Noard 1 
     8512 AB BROEK  
 
Contactgegevens:   (0513) 41 38 65 
     info@jwsjoure.nl 
 
Havenbeheerder:  Roy van Aalzum 

   06-21692081 
  Havenkantoor: 
  (Bij jachthaven Houten Flier) 

   It Noard 1 
   8512 AB BROEK  
   06-21692081 

 
Rekeningnummer J.W.S.: NL44RABO 0307 0936 97 
 
Bestuur 
Geert Hoekstra  Voorzitter   (06) 467 33 684 (voorzitter@jwsjoure.nl) 
Joop Marteau  Secretaris   (0513) 41 36 97 (secretaris@jwsjoure.nl) 
Arnoud Meijer  Penningmeester   (06) 224 03 237  (penningmeester@jwsjoure.nl) 
André Zeldenthuis Technisch commissaris (0513) 41 79 06 (techn-commisaris@jwsjoure.nl) 
Peter van Aalsum  Algemeen Bestuurslid (0513) 41 53 82 (algemeen_bl@jwsjoure.nl) 
 
Verenigingszeilen: 
R.P.J. Yntema      (0513) 41 71 42 
 
Schiphuismeesters 
R.B. Rijpkema  Griene Moune  (0513) 41 50 23 of 06-24462400 
A. Sikkes   Griene Moune  (0513) 41 58 31 of 06-17228971 
C.J. Roelofsen  Griene Moune  (0513) 41 44 45 of 06-20454295 
T.P. de Wrede  Houten Flier  (0513) 41 52 46 of 06-21514622 
J.O. Paulusma  Houten Flier  (0513) 41 64 79 of 06-25248950 
 
Kluscommissie vrijwilligers 
Opgave bij de havenbeheerder Roy van Aalzum - 06-21692081  
 
Ereleden 
De heer J.O. Paulusma. 
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Voorwoord van de voorzitter,     
 
3e termijn: 
Het 3e termijn als voorzitter zit er alweer bijna op, de tijd is voorbij gevlogen! 
Ondanks soms wat uitdagende situaties geeft het voorzitterschap mij veel voldoening. 
In de eerste plaats zeker ook door een heel fijn bestuurs-team, waarbij ieder zijn taak automatisch 
oppakt, wat mij als voorzitter ontzorgt, dank jullie wel daarvoor. 
Daarnaast vind ik het leuk, alle aspecten met betrekking tot onderhoud, vernieuwing, maar zeker 
ook veiligheid mede vorm te geven. In overleg met het bestuur en thuis heb ik daarom besloten mij 
opnieuw verkiesbaar te stellen, maar ik kan mij ook goed voorstellen dat iemand anders deze mooie 
functie ambieert en zich ook verkiesbaar stelt. 
 
2019 in het kort:  
Zonnepanelen gaan voorlopig niet door i.v.m. een ondercapaciteit in het netwerk van Liander. 
Door verschil van inzicht is, in overleg met Jan ten Bos, besloten per 31 december zijn functie als 
havenbeheerder te beëindigen. 
Is op 16 december onze oud havenmeester Sipke Schild op 72-jarige leeftijd overleden. 
 
Vooruitzicht 2020: 
Op 1 januari is Roy van Aalzum begonnen als onze nieuwe havenbeheerder, succes Roy! 
Bestuursbesluit om, ondanks het niet door gaan van de zonnepanelen, het asbest van de daken van 
Griene Moune A, C en D te vervangen door asbestvrije golfplaten. Verdere gegevens hierover vind je 
verderop in dit rondschrijven. 
 
Automatisering administratie:  
Per 1 januari hebben we een nieuw, door onze secretaris ontwikkeld, leden en ligplaatsen programma. 
Uit dit programma komen o.a. automatisch de facturen voor de jaar incasso, maar ook alle andere 
facturen komen binnenkort uit dit systeem. Tevens geeft dit programma inzicht in de bezetting van 
de haven. Er wordt nog gewerkt aan een koppeling met de administratie van Flynth, waarmee vele 
handmatige werkzaamheden zullen vervallen.  
 
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. 
 
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.  
 
Vergroten gebied: 
In verband met een constant kleine wachtlijst voor open ligplaatsen, is het bestuur voornemens het 
gebied waarin men moet wonen om lid te mogen worden te vergroten. Een voorstel hiervoor wordt 
besproken in de algemene ledenvergadering (ALV). 
 
Namens het voltallige bestuur wens ik eenieder een heel fijn vaarseizoen en een behoudenvaart! 
Geert Hoekstra, voorzitter JWS. 
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J.W.S. – ACTIVITEITEN 2020. 

Zat. 11 januari Nieuwjaarsreceptie in de werkplaats bij het havenkantoor van de JWS. 

Woe. 22 januari vanaf 20:00 uur – ca. 23:00 uur in de Oranjerie. 
Anne Tienstra over veiligheid op het water. 

Woe. 26 februari vanaf 20:00 – ca. 23:00 uur in de Oranjerie. 
presentatie van Mark Slats over zijn deelname aan de Golden Globe Race. 

Woe. 15 april Algemene Ledenvergadering 
Plaats: Party Zalencentrum ´t Haske 
Aanvang: 20.00 uur 

Zat. 18 april Takeldag (boten in het water). 

Zat. 17 oktober Takeldag 1 (boten uit het water). 

Zat. 14 november Takeldag 2 (boten uit het water). 

Rooster van aftreden 
Naam Aangetreden per Aftredend per Functie 
G. Hoekstra 07 – 04 - 2011 2020 Voorzitter 
J.F. Marteau 04 – 04 - 2013 2022 Secretaris 
A.H.C. Meijer 07 – 04 - 2018 2021 Penningmeester 
P. van Aalsum 04 – 04 - 2015 2021 Algemeen bestuurslid 
A. Zeldenthuis 07 – 04 - 2016 2022 Technisch commissaris 

Tj. de Wrede 04 – 04 – 1996 2021 Schiphuismeester Houten Flier 
J.O.Paulusma 02 – 04 – 2019 2022 Schiphuismeester Houten Flier 
R.B. Rijpkema 03 – 04 - 2008 2020 Schiphuismeester Griene Moune 
A. Sikkes 01 – 04 - 2010 2022 Schiphuismeester Griene Moune 
C.J. Roelofsen 05 – 04 - 2017 2020 Schiphuismeester Griene Moune 
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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. 
 
Let op; I.v.m. geplande werkzaamheden aan de daken van de Griene Moune tussen november 2020 en 
april 2021 zijn er beperkte of geen mogelijkheden voor onderstaande regeling voor het komende 
winter seizoen.  
 
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 van 16 
november 2020 – tot 10 april 2021 
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 2021 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 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. 
Wederom zijn er twee mogelijkheden om de boot uit het water te laten takelen (17 oktober 2020 
en 14 november 2020). Het inschrijfformulier is te downloaden via de website.  
 
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 15 April 2020 
Plaats     :   Party en Zalencentrum ’t Haske 
Aanvang  :   20.00 uur. 
 
 

1. Opening 
 

2. Mededelingen van de voorzitter 
 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 3-4-2019 
 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 
 

5. Bestuur en schiphuismeester verkiezingen: 
 
Bestuursleden aftredend en herkiesbaar:  

- Geert Hoekstra, voorzitter.  
 
 Van de schiphuismeesters is aftredend en herkiesbaar: 

- C.J. Roelofsen, Schiphuismeester Griene Moune. 
 
Van de schiphuismeesters is aftredend en niet herkiesbaar: 

- R.B. Rijpkema, Schiphuismeester Griene Moune. 
  

6. Jaarverslag 2019 
 

7. Pauze 
 
8. Financiën: 

- Toelichting op en vaststelling jaarrekening 2019. 
- Toelichting op en vaststelling begroting 2020. 
- Toelichting op en vaststelling contributie 2021 en ligplaatstarieven 2021. 
 

9. Jachthavenactiviteiten 
 

10. Rondvraag 
Vragen voor de rondvraag uiterlijk 2 weken voor de vergadering schriftelijk indienen. 
email info@jwsjoure.nl 

 
11. Sluiting Algemene Ledenvergadering 2020 
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Verslag algemene ledenvergadering 3 april 2019 in partyzalencentrum ’t Haske te Joure. 
 
1. Opening 
1. De voorzitter heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder ons erelid, Jan Paulusma en 

onze havenbeheerder Jan ten Bos. 
- De voorzitter noemt nog enkele punten van orde; de leden krijgen twee koffie en cake van de 

JWS aangeboden en verder graag de telefoons op stil. 
- Bericht van verhindering:  

• Ron Tempel 
• Siem Talman 
• Eelco Breedenhof  
• Hans van Hofwegen 

- Ook dit achterliggende jaar zijn ons weer leden ontvallen die overleden zijn. 
Om de overledenen te gedenken verzoekt de voorzitter de leden te gaan staan en een moment 
stilte in acht te nemen.  
 

2. Mededelingen van de voorzitter 
- Wachtlijst voor open ligplaatsen bedraagt ongeveer 10 en voor de overdekte ligplaatsen ca. 55. 

Er is dan ook erg veel belangstelling voor de schiphuizen. 
- Er zijn nieuwe JWS-wimpels besteld en deze zijn te koop tot 1 juli voor € 5,- per stuk. 

Deze wimpels zijn besteld zonder ‘rouwrand’, maar verder ongewijzigd gebleven en tijdelijk 
tegen een gereduceerd tarief aangeboden. 

- JWS-commissies. 
Ealse Wouda heeft (samen met Ron Tempel) het initiatief genomen om het bestuur te 
benaderen, vervolgens een mailing naar de leden verstuurd, wat resulteerde in een overleg d.d. 
24-10-2018. (7 leden). Hiervoor is hij bezig een communicatieplan te schrijven, wat tot doel 
heeft meer activiteiten te organiseren binnen de vereniging.  
Iedereen die dit leuk lijkt kan dit melden bij Ealse of het bestuur. 

- De voorzitter bedankt iedereen die meegewerkt heeft aan de JWS-activiteiten in afgelopen 
jaar. Hierbij staat Jan Paulusma al jarenlang bovenaan de lijst met zijn enorme inzet voor de 
vereniging als vrijwilliger. 

• Jan Paulusma: zeer grote inzet als vrijwilliger 
• Ronald Yntema, verenigingszeilen: JWS is vorig jaar 2e geworden in de 1e divisie. 
• Tjitte de Wrede, die de penningmeester en de havenbeheerder ondersteund op 

administratief gebied. 
• Zeilschool ’t Garyp, welke helaas gestopt is met de activiteiten rond het 

verenigingszeilen. 
• De schiphuismeesters Renie Rijpkema, Alfons Sikkes, Cees Roelofsen, Tjitte de Wrede 

en Akko de Roos. 
De voorzitter bedankt ook alle overige vrijwilligers voor o.a. het maken van een nieuwe serie 
schiphuisdeuren. 

 
3. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 04-04-2018. 

- De voorzitter vraagt de leden of hier nog vragen of aanmerkingen op zijn. 
Piet van der Zwaag wil graag nog een vraag stellen over de zonnepanelen waarbij de voorzitter 
aangeeft dat dit onderwerp straks ruimschoots aan bod komt. 
Verder was hier nog een openstaand punt en dat betrof de Bezemerlaan: Is begin 2018 ‘verhard’ 
d.m.v. een bitumen laag met steenslag naar voorstel van ons lid Timo Deen. 
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen en daarbij zijn deze notulen vastgesteld, met dank aan 
de secretaris Joop Marteau. 
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4. Mededelingen en ingekomen stukken 
- Andre geeft uitleg over de zonnepanelen en legt uit dat we in zee willen gaan met Essent om de 

schiphuizen te voorzien van zonnepanelen en waarbij Essent ook de sanering van de daken voor 
haar rekening neemt. Of dit plan door gaat hangt af van of de SDE-subsidie hiervoor verkregen 
wordt. En zal ergens in juni of juli bekend zijn. 

- De penningmeester en deels de voorzitter leggen het financiële en juridische deel uit aan de 
leden; 

• JWS zal opstalrecht laten vestigen op de daken. 
• Omdat dit voor langere termijn loopt (20 jaar) moet dit goed geregeld zijn. 

(Wij doen dit met ondersteuning van Trip Leeuwarden Arnoud vragen) 
Vraag van uit de zaal wat de omvang hiervan is: 

• 3660 m2 zonnepanelen op de Griene Moune. (Beide zijden) 
• 2500 m2 zonnepanelen op de HF (zuidzijde) 
• Nodig om de saneringskosten van de (6300 m2) daken te dekken. 

Door dit zo aan te pakken komen er meer financiële middelen vrij om andere zaken uit te kunnen 
voeren aan de haven. 
Vraag uit de zaal of we dit project voor moeten financieren. 
Nee, dit is niet nodig want Essent zorgt voor een bouwdepot voor de JWS, waaruit alles betaald 
wordt. 
Vraag; of de constructie van de schiphuizen verstevigd moet worden. 
Hiervoor heeft Essent een constructeur ingehuurd om te bepalen of dit nodig en als blijkt dat 
dit nodig is zal waarschijnlijk Robert Brouwer deze werkzaamheden gaan uitvoeren. 
Vraag; hoe groot is de kans dat de subsidie toegekend wordt. 
Essent heeft tot op heden 100% score, dus achten we de kans erg groot dat de subsidie 
toegekend wordt. En als het door gaat zal de start van dit project ergens tussen takeldag uit en 
takeldag in zijn. (In de winter dus i.v.m. ruimte die nodig is voor de boten die uit het schiphuis 
moeten.) 
Bijkomend voordeel is dat hierdoor de drempel om stroom op de haven aan te leggen veel lager 
wordt, maar verder is daar nog niet verder over nagedacht. 
De ontvangen subsidie gaat naar Essent en bedraagt zo’n 2 ton. 

 Marrekrite: 
Opbrengst wimpelactie in 2018 bedroeg € 164.500,00 en was dit jaar dus iets minder dan het 
jaar daarvoor (€ 170.00,00). 

 Werkzaamheden in de buurt: 
- Baggeren ligplaatsen bij Jouster Slûs. 
- Damwanden de Kaai (2e helft) vervangen. 
- Renovatie van de Marchjepôle 2020/2021 (eilandje bij Oosterzee). 
- Renovatie van de Ganzetippe 2022 (eiland bij snelweg Tjeukemeer). 

 Winteractiviteiten:     
Woe. 12 december; Lijnenspecialist, splitsen van moderne lijnen 
Woe. 30 januari; Twostar 2017 van Wytse Bouma en Jaap Barendrecht, zeiljacht Happy  
Beide avonden zijn goed bezocht en zat de Oranjerie vol. 
Woe. 27 februari; Age Veldboom over “skutsje vaart vroeger en nu” (trekharmonica) 
Dit was een erg gezellige avond met muziek en een goed verhaal. 

 De regiovergadering van het Watersportverbond 14-03-2018 in Grou. 
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 Verbod op toiletlozing door de watersport. 
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De voorzitter licht hier een en ander toe met enkele plaatjes op de beamer. 
Het plan is om per 2021 een verbod op lozing in te stellen, waarbij het voorstel is om dat 
afsluiter verzegeld (zeegaande schepen) of verwijderd wordt. 
Hierbij mogen ambtenaren nog niet zomaar aan boord komen, maar moeten toestemming 
hebben van de eigenaars (hiervoor is een wetswijziging in de maak.). Controle op naleving 
is daardoor nog moeilijk. Stel dat alle leden van de JWS aan het eind van een zonnig 
weekend binnenkomen om hun vuilwatertank te willen legen, dan zou dat ongeveer 
betekenen dat dit meer dan een dag in beslag neemt met slechts één vuilwaterpomp.. 

o Zandwinning bij Oudemirdum. 
Dit is voorlopig weggestemd door de FNP. 

 Leden en ligplaats administratieprogramma, ontwikkeld door Joop. De bedoeling is dat dit 
ongeveer na de zomer 2019 live gaat. 

 Vraag door Ronald of het watersportverbond de vraag is gesteld waarom zij afstand neemt van 
het verenigingswedstrijdzeilen, deze vraag wordt aan het watersportverbond voorgelegd. 

 Verder geen ingekomen stukken alleen voor de rondvraag. 
 

5. Bestuurs-, en schiphuismeesters verkiezing 
 Aftredend en herkiesbaar zijn de volgende bestuursleden: 

o Joop Marteau; wordt zonder tegen kandidaat opnieuw benoemd tot bestuurslid. 
o André Zeldenthuis; wordt zonder tegen kandidaat opnieuw benoemd tot bestuurslid. 
Beiden ontvangen hiervoor een bos bloemen. 

 Aftredend en herkiesbaar is schiphuismeester: 
o Alphons Sikkens; wordt zonder tegen kandidaat opnieuw benoemd als schiphuismeester. 

 Aftredend en NIET herkiesbaar is schiphuismeester: 
o Akko de Roos (Niet aanwezig i.v.m. omstandigheden.) 

De voorzitter bedankt hem langs deze weg voor zijn inzet van de afgelopen jaren. 
 
 Verkiesbaar is voor schiphuismeester: 

o Jan Paulusma; Jan wordt zonder tegen kandidaat benoemd als schiphuismeester. 
Voor allen is een bos bloemen beschikbaar. 
 
6. Jaarverslag 2018 
 De voorzitter vraagt de leden of er op- en of aanmerkingen op inhoud/tekst in het jaarverslag 

zijn. 
Er is geen reactie vanuit de zaal en daarmee is het jaarverslag goedgekeurd en wordt André 
Zeldenthuis bedankt. 

 
7. Pauze. 
 De voorzitter vraagt de leden de presentielijst in te vullen en deze bij de secretaris in te 

leveren. 
 Ter inzage liggen diverse stukken over de financiën. 
 
8. Financiën.  
 De penningmeester geeft uitleg over de financiële situatie van de vereniging a.d.h.v. de stukken 

die op iedere tafel aanwezig zijn en een presentatie op de beamer. 
o Boekjaar 2018. 

Verslag op elke tafel ter inzage. 
De penningmeester legt deze cijfers uit vanaf blz. 4 

o Investeringen o.a. buitenboard motoren en motor JWS1 (blz.11) 
 De begroting ligt in lijn met de cijfers van de vorige penningmeester. 
 Vraag; als we met de zonnepanelen starten of er niet een groot bedrag vrijkomt. 

Dit is niet het geval omdat er vrij veel zaken zijn waar aandacht (geld) aan besteed gaat worden. 
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 Vanuit de zaal worden diverse mogelijkheden geopperd hoe met het vrijgekomen bedrag om te 
gaan. Deze mogelijkheden zullen worden meegenomen in het bepalen van de te nemen route / 
visie. 

 Kostenposten baat en lasten worden uitgelegd (blz.19). 
 70% (MB) belast en 30% (SB) onbelast worden toegelicht door de penningmeester. 
 Tot slot vraagt de penningmeester de leden of er vragen of opmerkingen zijn, wat niet het geval 

is en daarmee vastgesteld. 
 De penningmeester geeft het woord aan de voorzitter. 

De voorzitter legt uit dat vanwege de wisseling van de penningmeester en overdracht er geen 
tijd was om een tien jarenplan te maken. Dit gaat volgend jaar weer gebeuren. 

 Toelichting en vaststellen begroting 2019.  
Arnoud geeft uitleg a.d.h.v. een presentatie op de beamer. Deze begroting is erop gebaseerd dat 
we ervan uit gaan dat het lukt met de subsidie voor de zonnepanelen en het doorgaat met 
Essent. 
Vraag of het klopt dat er dit jaar dus voor ongeveer € 10.000,00 geïnvesteerd wordt? Dat is 
voorzien, maar er zou wel meer aangepakt kunnen worden, want daarvoor is geld beschikbaar. 

 De contributie (2020) en ligplaatstarieven zullen gelijk blijven. 
 De penningmeester vraagt de leden of er nog vragen en/of opmerkingen over de begroting zijn. 

Er is geen reactie vanuit de zaal en daarmee is de begroting voor 2019 vastgesteld. 
 Voorzitter stelt de ALV voor de penningmeester voor financieel beheer en het bestuur voor het 

gevoerde beleid decharge te verlenen.  Akkoord onder applaus. 
 

 
9. Jachthaven activiteiten. 
 De technisch commissaris (André Zeldenthuis) geeft een opsomming van de belangrijkste 

activiteiten die op de haven hebben plaatsgevonden. 
• Vervangen meerpalen. 
• Bomen geplant. 
• Vervangen van de deuren (hierbij mag het tempo omhoog). 
• Vervangen van een aantal kopgevels. 

 
10. Rondvraag 
 Peter Bos heeft de volgende vragen gesteld. 

Als tijdens of voor de vergadering geen duidelijkheid komt over sanering daken en plaatsing 
zonnepanelen van o.m. schiphuis A van Griene Moune dan heb ik de volgende vraag 

1. Wanner exact vindt e.e.a. plaats en hoe lang duurt dit 
2. Wat wordt er geregeld voor de eigenaren en hun boten gedurende die periode 

Ik ga ervanuit dat er uiterlijk de alg. vergadering hierover bevredigende duidelijkheid komt. 
De voorzitter geeft aan dit via berichtgeving in een nieuwsbrief te gaan doen. Op deze manier 
kunnen we alle leden op de hoogte houden van het project. 

 Inbraken. 
We hebben de camerabeelden nagekeken maar niets kunnen ontdekken en ook niet alle beelden 
kunnen controleren. Dit is onbegonnen werk. Er is wel een plotter gevonden die in het water 
dreef. Het lijkt erop om dat het hier om vandalisme door jeugd gaat. Andreas Pieser is bezig te 
onderzoeken welk alarmsysteem afdoende is om de boot tegen inbraak en vernieling te 
beschermen. Als hij hier een oplossing voor heeft is hij bereid dit te delen met de JWS-leden. 
Vraag wat voor zin het heeft om camera’s te hebben als je niets kan vinden. Het antwoord 
daarop is dat we nu alle beelden moeten bekijken straks nemen we alleen de bewegingen op en 
niet meer alles (continue). Hierdoor wordt het terugvinden van beweging makkelijker. 
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11. Sluiting. 
 Het bestuur heeft besloten takeldag-in 13 april aanstaande en tweemaal takeldag-uit (medio 

(12) oktober en medio (16) november) te organiseren. 
 De voorzitter vraagt de zaal of er verder nog vragen zijn waarop de leden graag een antwoord 

wensen. Er is geen reactie vanuit de zaal waarop de voorzitter alle leden een heel fijn 
vaarseizoen toewenst en bedankt voor de aanwezigheid en gelegenheid tot nazitten in de 
naastgelegen zaal. 

 Bij deze ALV waren 40 leden aanwezig. 
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Ligplaatsen. 
 
Winterberging – tijdelijke ligplaatsen. 
Vóór 12 april 2020 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 bepaalt 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. 
Op dit moment zijn we bezig deze lijst te actualiseren. 
 
Inlichtingen bij de jachthavenbeheerder.  
Roy van Aalzum 06-21692081 (bij voorkeur op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur) 
info@jwsjoure.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@jwsjoure.nl
mailto:info@jwsjoure.nl
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TARIEVEN 2020 
Ligplaatsen 

Tarieven  

Overdekte ligplaats per meter breedte schip € 225, - 
Open ligplaats per meter breedte schip € 112,50 

 
 

Droogstalling plaats per boot € 85, - 
Trailerstalling per boot € 85, - 
Bijboot binnen groter dan 3 meter  per boot € 50, - 
Bijboot buiten per boot € 50, - 

 
 

Lengte toeslag 09,50 – 10,49 meter 10% 
 10,50 – 11,49 meter 20% 
 11,50 – 12,49 meter 30% 
 12,50 – 13,49 meter 40% 
 13,50 en groter 50% 

 
 

Winterligplaatsen  
 

Alleen voor ligplaatshouders  
Overdekte winter droogstalling per boot kleiner dan 5 meter € 85, - 
Open winter droogstalling per boot kleiner dan 5 meter € 50, - 
Winter droogstalling waarbij de boot zelf wordt aan- en afgevoerd.  50% van het takeltarief 

 
 

Takelen 
 

Bootlengte 05,00 – 06,99 meter € 128, - 
Bootlengte 07,00 – 08,99 meter € 158, - 
Bootlengte 09,00 – 10,99 meter € 179, - 
Bootlengte vanaf 11,00 meter na overleg met ligplaatscommissaris / havenbeheerder € 230, - 

 
 

Lidmaatschap 
 

Volwassen  Inclusief Marrekritevlag + afdracht Watersport Verbond € 47,40 - 
Jeugd t/m 18 jaar Inclusief afdracht Watersport Verbond € 16,- 

 
 

Diversen 
 

Zender toegangshek tot havens (maximaal 1 per lid) € 100, - 
Pas toegangshek tot havens (maximaal 2 per lid) € 20, - 
JWS – Wimpel € 7, - 
JWS – Sticker € 2, - 

 
 

Toeristenbelasting 
Alleen van toepassing voor ligplaatshouders van buiten de gemeente De Friese Meren 

 

Lengte schip: t/m 06,99 meter € 28, - 
van 07,00 – 09,99 meter € 50,50 
van 10,00 – 15,00 meter € 52,25 
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Jaarverslag 2019: 
 
Op het moment van het schrijven van dit stuk voor het zomer rondschrijven van dit jaar ben ik nog 
maar net een maand in dienst van de JWS. Een periode waar veel op me af is gekomen en welke ik 
heb gebruikt om mezelf in te werken als havenbeheerder. Intussen heb ik al een leuk aantal leden 
een hand mogen geven waaronder op de geslaagde nieuwjaarsreceptie en de eerste winteractiviteit 
van dit jaar in de Oranjerie. Ik dank iedereen voor de felicitaties en de succeswensen. 
Hartstikke leuk! 

  
De regen komt met bakken uit de lucht op dit moment en er waait een stevige wind over de havens. 
Het is voor mij uitkijken naar een mooi seizoen, winter is er tot nu toe niet geweest en lijkt er op 
dit moment ook niet meer aan te komen gezien de temperatuur rond de 10 graden blijft hangen. 
 
Ik kan u niet veel vertellen over de werkzaamheden van het afgelopen jaar en daarvoor geef ik later 
graag het woord aan onze Technisch Commissaris André Zeldenthuis. Wel hebben  we, Robert 
Brouwer, Jan Paulusma en ik begin dit jaar de werkzaamheden aan schiphuis D op de Griene Moune 
afgerond. Robert heeft de kopgevel weer omhoog gebracht gezien deze helemaal was verzakt en 
helemaal gerestaureerd met nieuw hout. Voor het schiphuis heeft hij een mooie betonplaat 
neergelegd in plaats van het gravel dat er lag. De houten deuren zijn vervangen door mooie 
aluminium deuren met RVS kozijnen. Jan heeft extra gegalvaniseerde steunen aangebracht om 
voortaan meer masten te kunnen bergen in de winter. En als laatst is het hout door Jan en mij in de 
coating gezet zodat deze langer mee kan gaan. Het is de bedoeling dat ook schiphuis C dezelfde 
onderhoudsbeurt gaat krijgen. 
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Ook zijn in januari palen vervangen in de open haven B op de Griene Moune door Stienstra en Van 
der Wal Waterbouw waar dit normaal door Leemburg wordt gedaan maar deze had geen tijd voor 
ons op korte termijn. Helaas zijn hierbij niet alle vakken even groot gebleven en daardoor hebben 
we even moeten puzzelen en leden moeten wisselen van ligplaats. Deze zijn ondertussen allemaal 
persoonlijk op de hoogte gebracht door mij. 

 
  
Voor dit jaar staan er nog meer werkzaamheden gepland. Op diverse plekken in de Griene Moune is 
de walbeschoeiing nodig aan vervanging toe. Echter doordat de planning er nu zo uitziet dat er dit 
jaar dan toch echt begonnen gaat worden met het vervangen van de asbestdaken en dit de nodige 
kosten met zich meebrengt, gaan wij eerst kijken of we de walbeschoeiing tijdelijk kunnen 
repareren daar waar het echt nodig is. Ook gaan we dit jaar verder met het maken en vervangen van 
schiphuis deuren, het herstellen van Schiphuis B op de Griene Moune waar het hout iets te veel 
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onder spanning heeft gestaan en op enkele plekken los is gaan zitten en het herstellen van de 
achterkant van schiphuis A daar waar enkele planken helemaal doorgerot zijn en deze lekt. 
 
Betreft de asbestdaken op schiphuizen Griene Moune A, C en D. Zoals het er nu naar uitzien gaan 
we eind dit jaar starten met het vervangen van deze daken. Het is de bedoeling dat alle daken dit 
najaar / winter in een keer worden vervangen. Dat betekent dat dit een behoorlijke operatie zal 
gaan worden. Hierbij zou ik in voorbereiding alle leden welke dit betreft alvast willen vragen gaande 
het seizoen alle tapijten welke nog aanwezig zijn alvast te gaan verwijderen. 
Alle hokken moeten compleet schoon zijn voordat de daken gesaneerd kunnen worden. Ook andere 
attributen zoals stootwillen, fenders en landvasten moeten voor het saneren verwijderd zijn. 
Schiphuizen moeten dus kaal opgeleverd worden. Mocht u dit zelf niet kunnen of besteed u dit 
liever uit aan de vereniging dan is dat tegen betaling mogelijk. 
 
Gezien de grote van deze operatie en het aantal ligplaatsen het betreft is het bestuur in gesprek 
met de gemeente om de passantenhaven ter beschikking te krijgen. Hier zou u dan tijdelijk, zolang 
het duurt uw schip kunnen afmeren. Uiteraard bent u vrij om uw schip elders onder te brengen. 
 
Hopend u hiermee een beetje op de hoogte te hebben gebracht. 
Het duurt nog even maar alvast een prachtig seizoen toegewenst namens mij. 
 
Een vriendelijke groet, 
 
Uw havenbeheerder Roy van Aalzum 
 
 
 
 
Aansluitend op dit overzicht van Roy kan ik nog toevoegen dat na de tegenvaller wat de 
zonnepanelen betreft, we toch door willen gaan met het vervangen van de asbest daken. De 
opdracht voor het vervangen van de daken is ondertussen gegeven. Alle schiphuizen (A,C en D) 
worden in één fase achter elkaar vervangen. De start staat geplant na 2e takeldag uit. Zoals Roy ook 
al aangeeft wordt dit een hele operatie. Voor ons een beetje jammer dat er in de buurt wel 
zonnepaneel projecten door kunnen gaan en op die manier de stroomkabel “bezet” houden, terwijl 
onze schiphuis daken ideaal zijn om te beleggen met zonnepanelen. 
 
Alvast een fijn vaarseizoen gewenst. 
 
André Zeldenthuis. 
Technisch commissaris. 
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