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Geert Hoekstra
Joop Marteau
Arnoud Meijer
André Zeldenthuis
Peter van Aalsum

Voorzitter
Secretaris
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06-17291181
31 of 06-17228971
45 of 06-20454295
46 of 06-21514622
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Kluscommissie vrijwilligers
Opgave bij de havenbeheerder Roy van Aalzum - 06-21692081
Ereleden
De heer J.O. Paulusma.
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(voorzitter@jwsjoure.nl)
(secretaris@jwsjoure.nl)
(penningmeester@jwsjoure.nl)
(techn-commisaris@jwsjoure.nl)
(algemeen_bl@jwsjoure.nl)

Voorwoord van de voorzitter,
4e termijn:
In de laatste digitale ALV gehouden op 14 oktober 2020 ben ik (zonder tegen kandidaten) opnieuw
verkozen tot jullie voorzitter.
De komende periode zal het bestuur vol gaan inzetten op het nog verder professionaliseren en
automatiseren van onze administratie en vereniging.
Qua onderhoud hebben we nu de grote kostenpost van het vervangen van de asbestdaken nu achter
de rug en kunnen we ons gaan focussen de overige zaken die nodig zijn.
2020 in het kort:
In maart doet Covid-19 zijn intrede met als gevolg de nodige maatregelen ter voorkoming van
verdere verspreiding. Onze eerste zorg was dan ook of het wel mogelijk/toegestaan is takeldag
door te kunnen laten gaan. Na overleg met de gemeente kon dit, met de nodige maatregelen,
gelukkig wel doorgaan. De ALV hebben we in verband met Covid-19 ook moeten uitstellen en
uiteindelijk digitaal via Teams moeten organiseren.
Door Covid-19 ontstaat veel vraag naar boten, prijzen stijgen en ook de JWS merkt dit door een
sterk groeiende vraag naar ligplaatsen.
Op 15 december overlijdt oud voorzitter Aalt Bosch op 74 jarige leeftijd.
Ook langs deze weg wensen wij Rinske, kinderen en kleinkinderen heel veel sterke met het
verwerken van dit verlies.
Vooruitzicht 2021:
Na het vervangen van de asbestdaken wordt het nu weer tijd om een aantal andere
onderhoudswerken te gaan uitvoeren. We starten met het vervangen van een aantal meerpalen in
openhaven A. Tevens is het bestuur op zoek naar een nieuwe penningmeester waarvoor wij verderop
in dit schrijven een vacature hebben geplaatst.
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:
De ALV staat gepland op woensdag 14 april 2021. Het is nog niet bekend of deze live in de Bowling
of via teams plaatsvindt.
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 toenemende vraag naar ligplaatsen, heeft het bestuur besloten het gebied
waarin men moet wonen om lid te mogen worden nog niet te vergroten. Het voorstel om het
woongebied te vergroten gaat zoals in de ledenvergadering is besproken gaat dus voorlopig niet
door.
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 2021.
Woe. 14 april

Algemene Ledenvergadering (onder voorbehoud)
Plaats: Party Zalencentrum ´t Haske
Aanvang: 20.00 uur

Zat. 17 april

Takeldag (boten in het water).

Zat. 16 oktober

Takeldag 1 (boten uit het water).

Zat. 13 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
J.O. Paulusma
M. Deen
A. Sikkes
C.J. Roelofsen

Rooster van aftreden
Aangetreden per Aftredend per Functie
07 – 04 - 2011
2023
Voorzitter
04 – 04 - 2013
2022
Secretaris
07 – 04 - 2018
2021
Penningmeester
04 – 04 - 2015
2021
Algemeen bestuurslid
07 – 04 - 2016
2022
Technisch commissaris
04 – 04 – 1996
02 – 04 – 2019
03 – 04 - 2008
01 – 04 - 2010
05 – 04 - 2017

2021
2022
2023
2022
2023

Schiphuismeester
Schiphuismeester
Schiphuismeester
Schiphuismeester
Schiphuismeester

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 van 16
november 2021 – tot 10 april 2022.
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 2022 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 (16 oktober 2021 en
13 november 2021). Het inschrijfformulier is te downloaden via de website.
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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

Vacature penningmeester JWS Joure m/v
Onze penningmeester Arnoud Meijer heeft aangegeven aan het eind van zijn eerste zittingsperiode
te willen stoppen.
De afgelopen jaren heeft de JWS vol ingezet op de automatisering van onze administratie.
Onze secretaris (Joop Marteau) heeft hiervoor een programma ontwikkeld waaruit automatisch
gefactureerd wordt en waaruit automatisch boekingen worden gegenereerd welke in onze
administratie ingelezen kunnen worden. Een deel van de administratie is uitbesteed bij Flynth
adviseurs en accountants Joure. Tevens wordt onze penningmeester ondersteund door Tjitte de
Wrede (vrijwilliger) en Roy van Aalzum onze Havenbeheerder.
Werkzaamheden:
• Voorbereiding en bijwonen Algemene Leden Vergadering
•

Uitwerken jaarcijfers als input voor de (concept) jaarrekening door Flynth accountants,
alsmede check op opgestelde (concept) jaarrekening, alsmede de aangifte
vennootschapsbelasting

•

Opstellen tussentijdse cijfers (per 3 maanden)

•

Opstellen lastest-estimate o.b.v. tussentijdse cijfers

•

Opstellen jaarbegroting

•

Deelname bestuursvergaderingen (ca. 1 keer per maand)

•

Tussentijdse betalingen (2 keer per maand)

•

Taggen inkoopfacturen via Basecone (2 keer per maand)

•

Aangifte omzetbelasting, voorbereid door Flynth

•

Kasopname en check verkopen met havenbeheerder

•

Check jaarrun verkoopfacturen contributies & liggelden en klaarzetten jaarincasso

•

Check afloop jaarincasso

•

Uitbetaling creditnota's (handmatig)

•

Autorisatie aangifte loonbelasting
Het tijdsbeslag van deze werkzaamheden is ca. 3 uren per week.

Wij zijn op zoek naar iemand die ervaring heeft op administratief gebied en die goed past binnen
ons huidig team.
Indien je het leuk vindt om samen met ons richting te geven aan de toekomst van onze haven en
invulling te geven aan deze vacature, kunt u contact opnemen met onze voorzitter Geert Hoekstra
(06 – 467 33 684)
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Datum : Woensdag 14 April 2021
Plaats
: Party en Zalencentrum ’t Haske of online
Aanvang : 20.00 uur.

1.

Opening

2. Mededelingen van de voorzitter
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28-10-2020
4. Mededelingen en ingekomen stukken
5. Bestuur en schiphuismeester verkiezingen:
Bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar:
- Arnoud Meijer, penningmeester.
Bestuursleden aftredend en herkiesbaar:
- P. van Aalsum, algemeen bestuurslid
Van de schiphuismeesters is aftredend en herkiesbaar:
- Tj. de Wrede, Schiphuismeester Houten Flier.
6. Jaarverslag 2020
7. Pauze
8. Financiën:
- Toelichting op en vaststelling jaarrekening 2020.
- Toelichting op en vaststelling begroting 2021.
- 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 2021
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Verslag van de algemene ledenvergadering 28 oktober 2020 (online via MS Teams).
1. Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder ons erelid, Jan Paulusma en
onze havenbeheerder Roy van Aalzum.
De voorzitter noemt nog enkele punten van orde; Huishoudelijke regels’ voor de vergadering:
Dempen van je microfoon,
Het stellen van vragen via het aanklikken van het handje in het scherm.
Melden dat de vergadering wordt opgenomen, vanwege de notulen, deze opnamen worden binnen
14 dagen gewist.
Verplaatsing ALV van 15 april live naar 14 oktober live naar 28 oktober online via teams.
In de persconferentie van 13 oktober heeft onze premier strengere maatregelen aangekondigd
om het covid-19 virus er onder te krijgen.
Op zich hadden we nog net de vergadering kunnen organiseren, echter het bestuur heeft naar
aanleiding van de persconferentie, waarin onze premier o.a. vroeg onze eigen
verantwoordelijkheid te nemen en door een aantal afzeggingen i.v.m. het covid-19 virus,
waardoor een zeer beperkte deelname ontstond, het besluit genomen (hoe lastig ook) om de ALV
online via teams te laten plaatsvinden op 28 oktober, zodat iedereen veilig aan de ALV kan
worden deelgenomen. Veiligheid staat voorop in het beleid van het bestuur.
De agenda wordt definitief vastgesteld.
-

-

Bericht van verhindering:
• René Wierda
Ook dit achterliggende jaar zijn ons weer leden ontvallen die overleden zijn.
Onze oude havenmeester Sipke Schild is 16 december vorig jaar op 72-jarige leeftijd overleden.
23 augustus 2013 was hij met pensioen gegaan. Namens het bestuur heeft de voorzitter de
condoleantie bezocht.
Om Sipke en andere overledenen te gedenken verzoekt de voorzitter alle aanwezigen een
moment stilte in acht te nemen.

2. Mededelingen van de voorzitter
Afscheid van onze vorige havenbeheerder en aanstelling van Roy van Aalzum
I.v.m. de privacy van onze oude havenbeheerder doet het bestuur geen mededelingen m.b.t. het
afscheid van onze vorige havenbeheerder. Onze nieuwe havenbeheerder, Roy van Aalzum is op 1
januari dit jaar begonnen. Roy heeft zichzelf in een nieuwsbrief al aan jullie voorgesteld en is
ondertussen een vertrouwd gezicht op onze havens.
Jan Paulusma gestopt als leider van de takelploeg.
We willen Jan bedanken voor zijn jarenlange inzet! Als kleine dankbetuiging hebben we Jan een
mooie bos bloemen laten bezorgen.
Roy van Aalzum is op takeldagen de verantwoordelijke ter plaatse, Sietze Stelwagen geeft leiding
aan de takelploeg.
Met betrekking tot de wachtlijst voor ligplaatsen zien we door de situatie omtrent Corona een run
op boten. Ook het aantal aanvragen van nieuwe leden voor ligplaatsen in de haven van de JWS neemt
hierdoor toe.
Wachtlijst open ligplaatsen: ca. 35 (Hierdoor ontbreekt op dit moment de noodzaak het gebied te
vergroten.)
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Wachtlijst overdekte ligplaatsen: ca. 80
JWS commissies, Ealse Woude heeft het initiatief genomen om het bestuur te benaderen
vervolgens een mailing naar de leden, wat resulteerde in een overleg d.d. 24-10-2018. (7 leden)
Helaas ligt dit mooie initiatief op dit moment stil.
Ronald Yntema geeft hierbij aan het ook jammer te vinden dat dit initiatief stilligt. Hij ziet het
belang hiervan en hoopt dat het alsnog een vervolg krijgt.
Voorzitter bedankt iedereen die meegewerkt heeft aan de JWS-activiteiten in afgelopen jaar:
• Ronald Yntema, verenigingszeilen, Ronald heeft aangegeven hiermee te willen stoppen, we
zijn op zoek naar een nieuwe wedstrijdleider.
• Jan Paulusma, voor zijn grote inzet als vrijwilliger
• Tjitte de Wrede voor zijn grote inzet als vrijwilliger (assistentie Arnoud)
• Schiphuismeesters Renie Rijpkema, Alfons Sikkes, Cees Roelofsen, Tjitte de Wrede, Jan
Paulusma
Voorzitter bedankt alle vrijwilligers:
• Renie Rijpkema
• Aad van der Meij
• Wil Wijtsma
• Piet de Vreeze
• Peet Zijlstra
• Pieter Dijkstra
• Andries Swart
• Eize van der Sluis

3. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 03-04-2019.
Voorzitter vraagt de leden of hier nog vragen of aanmerkingen op zijn.
Piet van der Zwaag vraagt of er inmiddels meer bekend is over de nieuwe wet m.b.t. een
Lozingsvergunning.
Antwoord: hier is op dit moment nog niets over bekend.
Over de notulen zijn verder geen vragen gesteld.
De notulen zijn vastgesteld, met dank aan het secretariaat Joop Marteau
4. Mededelingen en ingekomen stukken
Vervangen asbestdaken GM A, C en D, vanaf medio november 2020 t/m ca. eind januari 2021.
Gegevens op de site: www.jwsjoure.nl/asbest
Marrekrite:
Opbrengst wimpelactie in 2019 bedroeg € 152.500,00 was € 164.500,00
deze opbrengst wordt o.a. gebruikt voor de ligplaatsen in het Jouster Feartsje SN23AenB
Werkzaamheden in de buurt:
• Afronding nieuwe walbeschoeiing, loopbrug en terrein tegenover de Jouster sluis.
• Nieuwe walbeschoeiing linkerzijde Holle Greft.
• Bij de Langehoekspôlle gaan we aan de zuidzijde een nieuwe ingang graven. Zo verwachten
we minder vaak te hoeven baggeren op de huidige aanvaarroute. Ook komt er een aantal
ligplaatsen bij en een nieuw strandje. Een deel van de grond die vrijkomt bij het graven,
wordt gebruikt voor het strandje. De rest gebruikt Wetterskip Fryslân voor de oevers van
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de Fluessen. Het project is een samenwerking tussen Recreatieschap Marrekrite, Provincie
Fryslân en Wetterskip Fryslân. Zodra de vergunning onherroepelijk is, starten we met de
werkzaamheden.
Onderstaand een schets van de toekomstige inrichting:

Marrekrite is eigenaar van een perceel ter hoogte van Heeresyl bij Terherne (SN69D tot en met
SN69F). Met de eigenaar van de aangrenzende grond hebben we afgesproken de grens tussen de
percelen beter te regelen. Beide merken we dat recreanten van het ene perceel naar het andere
bewegen. Een deel van ons perceel verkopen we aan de andere eigenaar. In dat deel wordt een
brede scheidingssloot gegraven. Om aan natuurdoelen tegemoet te komen, wordt de sloot hier
ondiep gemaakt, zodat hier plantengroei tot stand kan komen en voor vissen een goede biotoop
gecreëerd wordt. De aanwezige bomen worden bij de werkzaamheden gespaard.

Winteractiviteiten:
Gaan i.v.m. covid-19 virus niet door.

•

•

Regiovergadering Watersportverbond is i.v.m. het covid-19 virus dit jaar niet gehouden, dus ook
niet bezocht.

•

Leden en ligplaats administratieprogramma, ontwikkeld door Joop.
De facturen van januari JL zijn reeds met dit programma gemaakt.

•

Ingekomen stukken:
Geen, alleen voor rondvraag.

5. Bestuurs-, en schiphuismeesters verkiezing
Aftredend en herkiesbaar is het volgende bestuurslid:
Geert Hoekstra, herkozen
Voorzitter merkt hierbij op nu negen jaar voorzitter te zijn. Hij wil nog een termijn doorgaan, maar
zou hierna graag het stokte over willen geven. De voorzitter bedankt zijn medebestuursleden voor
de prettige samenwerking in de afgelopen periode.
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Aftredend en herkiesbaar is schiphuismeester:
Cees Roelofsen, herkozen.
Aftredend en NIET herkiesbaar is schiphuismeester:
Renie Rijpkema
Verkiesbaar voor schiphuismeester:
Menno Deen, gekozen
Voorzitter bedankt met name Renie Rijpkema voor zijn inzet voor de JWS en wenst Menno Deen
veel succes als schiphuismeester. Bij iedereen is een bos bloemen bezorgd.
6. Jaarverslag 2019
 De voorzitter vraagt de leden of er op- en of aanmerkingen op inhoud/tekst in het jaarverslag
zijn.
Er is geen reactie vanuit de aan de vergadering deelnemende leden en daarmee is het
jaarverslag goedgekeurd en worden André Zeldenthuis en Roy van Aalzum bedankt.
Vraag gesteld door Piet van der Zwaag, het verslag is geschreven door de nieuwe
Havenbeheerder terwijl deze niet lang in dienst is. Moet dit verslag niet geschreven worden
door de secretaris of de technische commissie.
Antwoord: Het verslag is geschreven door de technische commissie met aanvullingen van de
Havenbeheerder
7. Pauze. Er is geen pauze ingelast.
8. Financiën.
De penningmeester geeft uitleg over de financiële situatie van de vereniging a.d.h.v. de stukken die
eerder gepresenteerd zijn op de JWS website.
Penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening van 2019. De jaarrekening wordt
vastgesteld.
Penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2020 en een beeld tot eind 2020. De
begroting 2020 wordt vastgesteld.
•
•
•

•
•
•
•

Bij de financiële stukken merkt de penningmeester op dat er een passage in is opgenomen in
verband met Corona en eventuele risico’s voor de vereniging.
Verder wordt nu gewerkt met het nieuwe systeem voor de incasso van de jaarcontributie. Dit
is naar tevredenheid gegaan.
Het vervangen van de asbestdaken zal uit eigen middelen gefinancierd worden. Het bestuur
heeft bewijst gekozen voor een toename van de kaspositie om het vervangen van het asbest
verantwoordelijk te kunnen financieren.
Op termijn bestaat nog steeds de mogelijkheid voor het plaatsen van zonnepanelen. De
exploitatie zal in dat geval door de eigen financiering in handen zijn van de JWS.
De winst en verliesrekening is in lijn met begroting.
Baten en lasten zijn in lijn met de begroting.
Er is sprake van een besparing op de administratieve lasten, door de implementatie van het
nieuwe leden administratiesysteem en de bijbehorende administratieve/boekhoudkundige
voordelen.
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•

Penningmeester geeft een forecast over het boekjaar. Het doel hierbij is om aan het eind van
het jaar de 0-lijn weer bereikt te hebben.

Toelichting en vaststellen contributie 2020 en ligplaatstarieven. Deze blijven ongewijzigd.
Vraag gesteld door Jan Kuiper, wat is het maximum voor de post voorzieningen?
Antwoord: Hier geldt geen maximum voor. Er is jaarlijks ongeveer 100.000 euro nodig voor
onderhoud.
Voorzitter stelt de ALV voor de penningmeester voor financieel beheer en het bestuur voor het
gevoerde beleid decharge te verlenen. Decharge wordt verleend door de leden.

9. Jachthaven activiteiten.
Voorzitter begint met een toelichting. Het bestuur is blij met de stap die genomen wordt om de
daken te ontdoen van asbest op de Griene Moune. Het heeft het bestuur veel tijd en energie
gekost. We zijn er al lang mee bezig en dan met name door het zoeken naar een partner voor de
zonnepanelen. Toen alles geregeld was haakte netwerkbeheerder Liander af en konden de
zonnepanelen geen doorgang vinden.
De JWS heeft gespaard in de voorzieningen waardoor we het vervangen van de daken nu zelf
kunnen financieren. Voor het bestuur is een asbestvrije haven een zorg minder met het oog op
risico’s voor de leden en de omgeving van de haven.
Voorzitter merkt op dat de leden van alle stappen in het vervangingsproces op de hoogte zullen
worden gehouden via de mail en de website.
Vervangen van de asbestdaken Griene Moune C, D en A.
De technisch commissaris (André Zeldenthuis) geeft een opsomming van de belangrijkste
activiteiten die op de haven hebben plaatsgevonden.
Als aanvulling op de toelichting van de voorzitter op het vervangen van de daken merkt de technisch
commissaris op dat we o.a. gaan communiceren met een Q&A, waarmee we continu de meest
voorkomende vragen willen beantwoorden.
Tevens wordt een uitleg gegeven over de volgorde waarin gewerkt zal gaan worden door de
aannemer. We starten met de schiphuizen D en C. Na de kerst zal schiphuis A aan de beurt zijn.
Een oproep aan alle leden die het betreft om de boot tijdig uit het schiphuis te verwijderen. Daarbij
wordt tevens aangegeven dat alle vloerbedekking ook verwijderd moet worden uit de schiphuizen.
Leden zijn zelf verantwoordelijk hiervoor.
Wat staat nog meer op stapel voor eind 2020 en 2021 en 2022:
• Vervangen gevels van de schiphuizen D en C
• Vervangen achtergevel schiphuis GM HF
• Het vervangen van meerpalen
• Parkeerplaatsen Houten Flier
• Walbeschoeiing van de werksteiger
• Vervanging schiphuis deuren
• Vervangen vuilwater pomp:
Hier zijn we al vanaf het begin van het jaar naar aan het kijken om deze te vervangen voor
een geheel nieuwe pomp.
De huidige is in het jaar 2019 twee keer gerepareerd maar helaas heeft dit niet tot het
gewenste resultaat geleid en was deze binnen enkele keren gebruikt te zijn wederom defect.
De reparatie kosten van deze pomp zijn bijzonder hoog (ca. € 250,00 per afzuiging), vandaar
dat we aan het kijken zijn naar een geheel nieuwe pomp welke minder storingsgevoelig is.
Helaas zijn er niet veel bedrijven die dit soort pompen leveren. Momenteel zijn we serieus in
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gesprek met een partij die een vervangende pomp kan leveren. We verwachten dat er voor
het volgend seizoen een nieuwe pomp op de kade zal staan.
Onder voorbehoud 2021:
Een aantal schiphuisdeuren worden vervangen.
Vernieuwen walbeschoeiing Grien Moune A en B.
Vervangen een aantal achtergevels Houten Flier.
Voor de jaren daarna o.a. :
Elk jaar een aantal schiphuisdeuren vervangen.
Vernieuwen walbeschoeiing Grien Moune C en D.
Vernieuwen walbeschoeiing werksteiger.
Verharden parkeerplaatsen Houten Flier.
Vraag gesteld door Kees Waterlander, waarom is er niet voor gekozen om één schiphuis aan te
pakken in plaats van twee tegelijk?
Antwoord: Dit is de planning van de aannemer. Deze geeft aan dat het op deze manier sneller klaar
zal zijn.
Aanvullende vraag of er netten in de schiphuizen komen?
Antwoord: Dit is niet gedaan en valt onder de verantwoordelijkheid van de saneerder..
Aanvullende vraag of landvasten kunnen blijven zitten/hangen?
Antwoord: Dit kan, maar de voorkeur gaat uit naar verwijderen.
Vraag Piet van der Zwaag, Komt de vuilwaterpomp op dezelfde plaats aangezien dit een lastige
aanlegplaats is?
Antwoord: De voorzitter is het er mee eens, echter van belang is de aansluiting op het riool. Van der
Zwaag geeft aan dat plaatsing bij het havenkantoor ook een goede optie kan zijn, aangezien daar ook
een riool aansluiting is. De voorzitter geeft aan dat het bestuur hier onderzoek naar gaat doen en
een definitieve beslissing zo snel mogelijk zal nemen.
Rondvraag
Op 10 september heeft een aantal leden geïnformeerd naar het vervangen van de daken.
Peet Zijlstra en Piet van der Zwaag hebben vragen ingediend. Hieronder de vragen en antwoorden
van het bestuur.
Daken waarom nu: Peet Zijlstra en Piet van der Zwaag
Hierover heeft het bestuur gisteren een nieuwsbrief gestuurd.
Antwoord 1: Het wordt steeds lastiger onze schiphuizen met asbest te verzekeren. We hebben de
markt verkend, maar er is buiten onze eigen verzekering geen andere die ons wil verzekeren. We
zitten dus vast aan onze huidige verzekeringsmaatschappij en deze zou ook de keuze kunnen maken
de verzekering op te zeggen.
Antwoord 2: Bij een eventuele brand waarbij asbest vrij komt lopen we het risico dat de haven voor
een bepaald tijd afgesloten wordt, we kunnen dan in die periode geen gebruik maken van onze boot.
Antwoord 3: Bij brand met een zuidwestenwind is het risico aanwezig dat het asbest zich verspreid
over het DE terrein met alle risico en kosten van dien.
Antwoord 4: Het stond al gepland en is een jaar uitgesteld i.v.m. het voorlopig niet doorgaan van de
zonnepanelen, we hebben ervoor gespaard het geld is beschikbaar. Als we dat laten staan moet er
vanaf januari 2021 0,5% rente over worden betaald.
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Antwoord 5: Wanneer we op termijn de zonnestroom wel kwijt kunnen op het netwerk, dan zal wat
het bestuur betreft er zo spoedig mogelijk alsnog zonnepanelen geplaatst worden. De vergoeding
voor de opgewekte stroom zal dan per kWh veel hoger zijn omdat de daken al zijn vervangen.
Antwoord 6: Als bestuur dragen wij niet alleen onze verantwoordelijkheden voor de leden, maar ook
voor onze (leef)omgeving. Dit is eigenlijk de allerbelangrijkste reden om, nu de financiële middelen
er zijn, de daken zo spoedig mogelijk te vervangen.
Vraag met betrekking tot het vervangen van de Vuilwaterpomp, gesteld door Erik de Vries en Piet
van der Zwaag.
Antwoord: Dit punt is behandeld onder agenda punt 9.
Vraag met betrekking tot het openstellen van toegangshek bij watersteiger, gesteld door Erik de
Vries.
Antwoord: Het bedrijf wat onze huidige toegangshekken onderhoud is aan het onderzoeken of hij
het bestaande hek om kan bouwen zodat deze elektronisch geopend kan worden met de bestaande
passen. We kunnen helaas nog geen mededeling doen over de te verwachten oplevertijd omdat het
nog onzeker is wat de mogelijkheden en de kosten hiervan zullen zijn.
Vraag met betrekking tot het vertrek van onze vorige Havenbeheerder en de benoeming van onze
nieuwe havenbeheerder, gesteld door Piet van der Zwaag.
Dit is onder agendapunt 2 behandeld.
Vraag met betrekking tot het (Voorlopig) niet doorgaan van het plaatsen van zonnepanelen, gesteld
door Piet van der Zwaag.
Antwoord: Dit is in het zomer rondschrijven gecommuniceerd naar de leden, Piet van der Zwaag
vindt dit wat summier, maar in de ogen van het bestuurd is hier volledig en duidelijk over
gecommuniceerd.
Vraag met betrekking tot het overlijden van onze oud Havenbeheerder Sipke Schild, gesteld door
Piet van der Zwaag.
Antwoord: Hier is bij agendapunt 1 uitvoerig aandacht aan besteed.
Vraag met betrekking tot het vergroten van het gebied waarin men lid kan worden van de JWS,
vraag gesteld door Piet van der Zwaag.
Antwoord: Vergroting van het gebied is op dit moment niet meer aan de orde, de wachtlijst voor
nieuwe ligplaatsen in onze haven is gegroeid naar 35, waarschijnlijk als gevolg van het covid-19 virus.
Als de wachtlijst weer kleiner gaat worden en er leegstand dreigt, zal het bestuur wederom
overwegen het gebied, na melding in de ALV, te vergroten.
Vraag met betrekking tot de verplaatsing van de ALV van 14 oktober (live) naar 28 oktober (online),
vraag gesteld door Piet van der Zwaag.
Antwoord: De reden van het wederom doorschuiven van de ledenvergadering is behandeld onder
agendapunt 1.
Vraag met betrekking tot de Ark/Woonplek op de haven, gesteld door Piet van der Zwaag. De vraag
is of het nog steeds de bedoeling is dat de havenbeheerder op de haven woont.
Antwoord: Op dit moment zijn er geen plannen voor een ark op de haven en woonplek voor de
havenbeheerder. De nieuwe havenbeheerder woont vlak bij de haven en kan zeer snel ter plekke
zijn.
Vraag met betrekking tot de communicatie door het bestuur omtrent het vervangen van de daken en
het plaatsen van zonnepanelen, gesteld door Piet van der Zwaag. Hierbij geeft de heer van der
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Zwaag aan dat hij eerder geïnformeerd had willen worden. Een informatieavond voor leden was
wellicht een goede stap geweest.
Antwoord: Het bestuur is van mening dat er tijding geïnformeerd is naar de leden op een
toegankelijke manier. De definitieve keuze voor de vervanging van de daken is ook laat gemaakt,
waardoor het ook niet veel eerder had gekund.
Vraag gesteld door Menno Deen met betrekking tot de keuze voor rode en zwarte daken op de
verschillende havens.
Antwoord: Het bestuur wilde graag dezelfde kleur aanhouden dan wat nu op de daken ligt.
Vraag gesteld door Henk de Jong met betrekking tot het eventueel baggeren van de Houten Flier.
Antwoord: Op dit moment zijn die plannen er niet, maar we willen er naar kijken en hier een
beslissing in nemen.
10. Sluiting.
De voorzitter vraagt de aanwezige leden of er verder nog vragen zijn waarop de leden graag een
antwoord wensen. Er is geen reactie waarop de voorzitter alle leden een heel fijn vaarseizoen
toewenst en bedankt voor de aanwezigheid.
De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en dank aan Aalsum & Nieuwland voor
het beschikbaar stellen van de vergaderruimte voor het bestuur.
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Wie is die man toch die altijd op die grasmaaier over het haventerrein loopt te scheuren?

Even voorstellen, dit is Jan Paulusma 72 winters jong en zeer nauw betrokken bij de vereniging.
Velen kennen hem wel maar voor de nieuwe leden is hij een nieuw gezicht daarom even kort
voorstellen. Jan is het enige erelid van de vereniging momenteel en dat heeft hij verdient door het
vele vrijwilligerswerk wat hij heeft verricht. Zo heeft Jan 20 jaar in het bestuur gezeten als
ligplaats commissaris en is daarnaast tot afgelopen jaar hoofd van de takelploeg geweest. Na zijn
bestuursfunctie doet hij tot op de dag van vandaag veel onderhoudswerkzaamheden op de haven.
Waaronder het maaien van het gras.

Bedankt Jan!
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Ligplaatsen.
Winterberging – tijdelijke ligplaatsen.
Vóór 12 april 2021 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
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TARIEVEN 2021

Ligplaatsen
Overdekte ligplaats
Open ligplaats

Tarieven

per meter breedte schip
per meter breedte schip

€ 225, € 112,50

per boot
per boot
per boot
per boot

€ 85 € 85, € 50, € 50, -

09,50 – 10,49 meter
10,50 – 11,49 meter
11,50 – 12,49 meter
12,50 – 13,49 meter
13,50 en groter

10%
20%
30%
40%
50%

Droogstalling plaats
Trailerstalling
Bijboot binnen groter dan 3 meter
Bijboot buiten

Lengte toeslag

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

€ 47,40 € 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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€ 33.,60
€ 60,60
€ 62,70

Jaarverslag groot onderhoud 2020
Afgelopen jaar is weer het een en ander aan onderhoud gepleegd op de haven. Hierbij een terugblik
daarop. Eind 2019 is er begonnen met het vervangen van de kopgevel van schiphuis D hier is begin
2020 verder mee gegaan. Ondertussen werden ook de meerpalen van de kleine vakken in de haven
Open B op de Griene Moune ook vervangen. In het zomerrondschrijven van 2020 is hier al aandacht
aan besteed.

In april stond het volgende grote onderhoud gepland; de achtergevel van schiphuis A op de Griene
Moune. Roy heeft samen met André Zeldenthuis lid van het bestuur en Jan Paulusma oud bestuurslid
en al jaren vrijwilliger op de haven de achtergevel verwijderd
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Robert Brouwer heeft de achtergevel weer uitgelijnd en opnieuw opgebouwd waarna Roy en Jan alles
weer zwart hebben gemaakt. Hierna kon de camera weer gemonteerd en aangesloten worden. Het
eindresultaat mag er zijn.

Terwijl Robert de achtergevel van A aan het opbouwen was werd er begonnen met de sloop van de
voorgevel van schiphuis C. Ook deze moest vervangen worden en moest hetzelfde als D worden.

Zodra Robert klaar was met schiphuis A kon hij direct beginnen met schiphuis C. Hier was
ondertussen de voorgevel van verwijderd.

Ook deze moest opnieuw uitgelijnd worden. Nadat dat was gebeurd kon alles weer worden
opgebouwd. Voor alle drie de gevels is gebruik gemaakt van thermisch gemodificeerd hout.
Deze gevels kunnen er weer jaren tegenaan.
In het voorjaar van 2020 hebben we op de Griene Moune enkele noodreparaties aan de kades uit
laten voeren. Hier en daar was zoveel grond door de walbeschoeiing gelopen dat de betonplaten
welke daarboven liggen begonnen te verzakken met gevaarlijke situaties tot gevolg. De betonplaten
zijn verwijderd er is doek achter de walbeschoeiing gemonteerd en opnieuw aangevuld met zand
waarna de platen weer netjes zijn teruggelegd. Op de lange termijn is de planning walbeschoeiing te
vervangen echter zijn dit kostbare werkzaamheden.
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In de zomer is ook de “fietsenstalling” in schiphuis A teruggebracht. Deze was enkele jaren geleden
weggehaald om een ligplaats te creëren. In de praktijk bleek dit echter niet handig. Vaak lag er een
boot voor het hok om via de stroompaal de accu's bij te laden. Dan was het niet of bijna niet
mogelijk uit het hok te komen.

Ook het kantoor heeft een kleine update gekregen. Zo hebben we een tv opgehangen welke
beschikbaar is gesteld door onze penningmeester Arnoud Meijer. Hier zijn alle camerabeelden live
op te zien. Ook hebben we alle overbodige bedrading verwijderd. Dit resulteerde in tientallen
meters kabel welke niet meer in gebruik waren. Het opsporen van toekomstige storingen zal zo veel
eenvoudiger gaan. Ook lagen er kabels welke geschikt waren om een paar extra internet
aansluitingen te kunnen creëren op kantoor. Die hebben we dan ook gerealiseerd. Recent hebben we
nog een aanvraag voor glasvezel gedaan. Zo houden we het kantoor up to date en klaar voor de
toekomst.
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Als laatst grote onderhoudsproject stonden de asbestdaken op de planning. Gedurende het hele jaar
en zelfs daarvoor is de vereniging hier erg druk mee bezig geweest. Eind november werd er dan
echt begonnen met het verwijderen van de eerste asbest dakplaten. Over het algemeen is dit soepel
verlopen. Helaas kon de aannemer de daken net niet op tijd voor de kerst dicht krijgen. Op het
moment van schrijven moeten de laatste puntjes nog op de i worden gezet maar zijn de daken weer
dicht. Zelf hebben we tussen de bedrijvigheid door de houten klossen op de heipalen ingekort zodat
deze minder snel in aanraking kunnen komen met water en minder snel vervangen hoeven worden.
Meer foto’s en een uitgebreider verslag zijn terug te vinden op de website www.jwsjoure.nl/asbest.
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Vooruitzicht groot onderhoud
Ook voor dit jaar staat er weer het nodige onderhoud op de planning ondanks dat een deel van de
inkomsten van het liggeld voor dit jaar aan de nieuwe daken is besteed. Zo zou er al begonnen zijn
met het vervangen van de middelste palen op de Griene Moune in de haven Open A gelijk door het
hek rechts. Door het winterweer loopt dit iets vertraging op.

Ook de nieuwe vuilwaterpomp is besteld en hopen deze voor takeldag dit jaar draaiend te hebben.
Deze zal de bestaande vervangen en ook op dezelfde plek komen te staan.
De beste plek vanwege de bestaande aansluiting en buiten het zicht van passanten.
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Afgelopen twee jaar zijn er geen schiphuis deuren vervangen, afgelopen jaar was Corona daar de
reden van omdat we anders met te veel mensen in een te kleine ruimte zouden zijn. We zijn
voornemens eind 2021 dit weer op te gaan pakken.

Op de Houten Flier zijn nog niet alle gevels van de schiphuizen vervangen. Enkelen hiervan worden nu
behoorlijk slecht en zijn aan vervanging toe.

Op veel plekken in de haven wordt de walbeschoeiing ook minder. Hier moeten keuzes in gemaakt
gaan worden welke als eerst vervangen gaan worden en welke we nog even kunnen of moeten
uitstellen. Ook kunnen we uit steeds meer verschillende materialen kiezen voor de beschoeiing zoals
hout, beton, staal of toch kunststof.
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Van de havenbeheerder
En alweer is er een jaar voorbij. Mijn eerste jaar als havenbeheerder van de Jouster Watersport
Vereniging. En wat voor een jaar. Het afgelopen jaar is voorbij gevlogen. Op het ene moment staan
we de boten in het water te takelen en het andere moment moeten ze er alweer uit. Afgelopen jaar
kwam tijdens het schrijven het water met bakken tegelijk uit de lucht vallen, nu kijk ik naar buiten
en zie ik een witte wereld en hebben we nachten met 10 graden vorst. Zo wordt er weer op een hele
andere manier van het water genoten in de vormen van sneeuw en ijs.
Terugkomend op wat voor een jaar het was: Mijn eerste jaar bij de vereniging. Een jaar van
kennismaken met het vak van havenbeheerder. Van buitenaf lijk je wel bekend te zijn met de
werkzaamheden maar wat er achter de schermen gebeurt heb je geen idee van. Systemen en
procedures waar ik bekend mee moest raken, het meeste was snel onder de knie. Ook het leren
kennen van alle leden en hun boten gaat steeds beter. Veel hulp heb ik daarbij gehad van Jan
Paulusma. Momenteel erelid en vrijwilliger maar heeft in verleden ook een bestuursfunctie vervult
bij de vereniging. Hij heeft mij veel verteld geleerd en laten zien op en over de haven.
2020 Ook wel het jaar van de Corona genoemd. Ondanks de Corona denk ik dat iedereen die een
boot had een fantastische zomer heeft gehad. Het was fantastisch weer en op het water was je zo
vrij als een vogel en merkte je niks van Corona. Alhoewel, het was bijzonder druk op het water. Deze
drukte was ook bij ons op de haven te merken. Overvolle parkeerterreinen en een stroom aan
aanvragen voor een ligplaats. Massaal werden er boten gekocht en dit zagen we dan ook terug in het
aantal leden wat zich inschreef als lid bij de vereniging. Helaas kunnen we niet aan iedereen een
ligplaats bieden en staan er behoorlijk wat leden op de wachtlijst voor een plek bij ons in de haven.
Geduld zal hierbij op de proef worden gesteld.
Laten we hopen dat de zomer van 2021 weer net zo mooi zal worden als die van afgelopen jaar en zie
ik iedereen snel (in goede gezondheid) weer op de haven om zijn of haar bootje vaarklaar te maken.
Alvast een fantastisch seizoen toegewenst.
Jullie havenbeheerder,

Roy

Volg de Jouster Watersport op Instagram via www.instagram.com/jousterwatersport
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