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JOUSTER WATERSPORT
Zomerrondschrijven 2022
(Opgericht in 1932)

: www.jwsjoure.nl
: info@jwsjoure.nl

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

Rekeningnummer J.W.S.: NL44RABO 0307 0936 97
Bestuur
Geert Hoekstra
Joop Marteau
Coen Aukema
André Zeldenthuis
Peter van Aalsum

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Technisch commissaris
Algemeen Bestuurslid

(06) 467 33 684
(06) 820 58 870
(06) 212 83 374
(06) 187 85 115
(0513) 41 53 82

Schiphuismeesters
M. Deen
C.J. Roelofsen
T.P. de Wrede
J.O. Paulusma

Griene Moune
Griene Moune
Houten Flier
Houten Flier

06-17291181
(0513) 41 44 45 of 06-20454295
(0513) 41 52 46 of 06-21514622
(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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(voorzitter@jwsjoure.nl)
(secretaris@jwsjoure.nl)
(penningmeester@jwsjoure.nl)
(techn-commisaris@jwsjoure.nl)
(algemeen_bl@jwsjoure.nl)

Voorwoord van de voorzitter,
Milieu delicten:
Beste leden, helaas word ik deze keer gedwongen negatief te beginnen.
Het komt steeds vaker voor dat er brandstof of oliehoudend water (bilgewater) geloosd wordt in
onze haven. Dit kunnen en willen we niet accepteren!
Daarom een oproep aan iedereen:
Geen olie(houdend) of brandstof(houdend water) lozen in onze haven.
Water wat al in de boot komt kunt u kwijt bij ons afvalwater depot (blauw schuurtje bij de ingang
van de Griene Moune).
Check uw boot ook eens of daar eventueel een automatische bilgewaterpomp in zit, zet deze buiten
werking!
Mocht u iemand zien of ervaren dat er ergens vervuilt water, brandstof of olie in ons oppervlakte
water komt, meldt dat dan direct bij onze havenbeheerder!
Overtreders worden dan per direct als lid geroyeerd.
Ik hoop echter dat het niet zover hoeft te komen, we willen toch allemaal kunnen genieten van het
zeer fraaie natuur- en watergebied waarin we wonen en varen.
JUBILEUMJAAR 2022:
De vereniging bestaat dit jaar 90 jaar en dat willen we gaan vieren!
Er hebben zich bij het bestuur drie leden gemeld die graag iets leuks willen gaan organiseren voor
jong en oud. Het zal zeker een watersport gerelateerd feest worden. Wat, wanneer, waar en hoe
wordt nog bedacht. Suggesties zijn welkom.
Nieuwe Penningmeester:
In juni vorig jaar heeft Coen Aukema (na een motiverend gesprek met Roy, onze havenbeheerder),
aangegeven dat hij zich beschikbaar stelt voor de functie penningmeester. Het bestuur is erg blij
met Coen zijn aanmelding en heeft, omdat er zich geen andere kandidaten hebben gemeld, Coen
voorlopig benoemd als penningmeester. In de volgende ALV zullen we de benoeming volgens de
gebruikelijke weg formaliseren.
Automatisering:
Medio 2021 is besloten het winterrondschrijven en de facturen per e-mail te gaan verzenden.
Degene van wie bij ons geen e-mail bekend is (ca. 10 leden) krijgt de factuur per post, overige
communicatie staat voor hen op onze site, dit wordt niet meer per post verstrekt.
Het zomerrondschrijven blijven we vooralsnog wel per post aanleveren.
Vrijwilligers:
Namens het bestuur en ons 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 30 maart 2022. In principe wordt deze live in de Bowling
gehouden, mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal dit wederom via Teams plaatsvinden.
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 eenieder een heel fijn vaarseizoen en een behoudenvaart!
Geert Hoekstra, voorzitter JWS.
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J.W.S. – ACTIVITEITEN 2022.
Woe. 30 maart

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

Zat. 16 april

Takeldag (boten in het water).

Zat. 15 oktober

Takeldag 1 (boten uit het water).

Zat. 12 november Takeldag 2 (boten uit het water).

Naam
G. Hoekstra
J.F. Marteau
C. Aukema
P. van Aalsum
A. Zeldenthuis
Tj. de Wrede
J.O. Paulusma
M. Deen
C.J. Roelofsen

Rooster van aftreden
Aangetreden per Aftredend per Functie
07 – 04 - 2011
2023
Voorzitter
04 – 04 - 2013
2022
Secretaris
01 – 07 - 2021
2024
Penningmeester
04 – 04 - 2015
2024
Algemeen bestuurslid
07 – 04 - 2016
2022
Technisch commissaris
04 – 04 – 1996
02 – 04 – 2019
28 – 10 - 2020
05 – 04 - 2017

2024
2022
2023
2023

Schiphuismeester
Schiphuismeester
Schiphuismeester
Schiphuismeester

Houten Flier
Houten Flier
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 15
november 2022 – tot 10 april 2023.
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 2023 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 (15 oktober 2022
en 12 november 2022). Het inschrijfformulier is te downloaden via de website.
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Verzoek van de penningmeester.
Als 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.
Agenda algemene ledenvergadering.
Datum : Woensdag 30 maart 2022
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 14 april 2021
4. Mededelingen en ingekomen stukken
5. Bestuur en schiphuismeester verkiezingen:
Benoeming nieuw bestuurslid:
- Coen Aukema, penningmeester.
Bestuursleden aftredend en herkiesbaar:
- Joop Marteau, secretaris.
- A. Zeldenthuis, technisch commissaris.
Van de schiphuismeesters is aftredend en herkiesbaar:
- J.O. Paulusma, Schiphuismeester Houten Flier.
Van de schiphuismeesters is aftredend en niet herkiesbaar:
- A. Sikkes, Schiphuismeester Griene Moune.
6. Jaarverslag 2021
7. Pauze
8. Financiën:
- Toelichting op en vaststelling jaarrekening 2021.
- Toelichting op en vaststelling begroting 2022.
- Toelichting op en vaststelling contributie 2022 en ligplaatstarieven 2022.
9. Jachthavenactiviteiten
10. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag uiterlijk 2 weken voor de vergadering schriftelijk indienen.
email info@jwsjoure.nl
11. Sluiting Algemene Ledenvergadering 2022
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Notulen Algemene Ledenvergadering op woensdag 14 april 2021
Deze vergadering is i.v.m. Covid-19 online via Microsoft Teams gehouden.
Aanvang van de vergadering was vanaf 20:00 uur (opstart vanaf 19:45 uur) en beëindigd om 21:30
(i.v.m. de avondklok die vanaf 22:00 uur van kracht was).
Deze vergadering is door 26 leden bijgewoond.
1. Opening
 De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom.
Normaal in het bijzonder ons erelid Jan Paulusma en onze havenbeheerder Roy van Aalzum.
Beiden zijn echter i.v.m. omstandigheden afwezig.
 De voorzitter benoemd bij aanvang van de vergadering de huishoudelijke regels.
• 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.
• De vergadering duurt tot uiterlijk 21:30 uur i.v.m. avondklok (22:00 uur).
• Vaststellen agenda, pauze vervalt, verder ongewijzigd.
 Bericht van verhindering:
• Jan Paulusma
• Roy van Aalzum
• Eelco Bredenhoff (via mail afgemeld)
 Ook deze achterliggende periode zijn ons door overlijden weer leden ontvallen waaronder Rob de
Boer die onlangs overleden is. Om deze mensen te gedenken vraagt de voorzitter iedereen een
moment stilte in acht te nemen.
2. Mededelingen van de voorzitter
 In het zomerrondschrijven staan bij het rooster van aftreden 3x 2025, dit moet echter 2022
zijn en zal gecorrigeerd worden.
 Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).
Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De
overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer,
zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en
stichtingen schaden. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met
elkaar te bespreken en vast te leggen. Het bestuur is hier mee bezig, dient voor 1 juli geregeld
te zijn. En een deel van deze regelgeving heeft het bestuur gezamenlijk al vastgelegd. Een
volgende stap is ook om op deze wijze de statuten aan te passen.
We hopen eind van dit kalenderjaar zover te zijn.
 De wachtlijsten groeien gestadig door.
• Wachtlijst open ligplaatsen: 30 vorig jaar ca. 46 nu
• Wachtlijst overdekte ligplaatsen: 45 vorig jaar tegen ca. 91 nu
Om teleurstellingen bij aanvragers voor een ligplaats te voorkomen en om de havenbeheerder
onnodig veel extra werk te besparen proberen we dit aan de voorkant te reguleren en bij de
mensen kenbaar te maken.
 De voorzitter bedankt iedereen die meegewerkt heeft aan de JWS-activiteiten in afgelopen
jaar:
• Jan Paulusma, voor zijn grote inzet als vrijwilliger. Op dit moment heeft hij het zwaar ook
vanwege Geertje die nog een weg te gaan heeft.
• Tjitte de Wrede voor zijn grote inzet als vrijwilliger (assistentie Arnoud) die 25 jaar
schipmeester is.
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Schiphuismeesters Menno Deen, Alfons Sikkes, Cees Roelofsen, Tjitte de Wrede, Jan
Paulusma.
• Verder alle andere vrijwilligers die zich ingezet hebben voor de vereniging.
• Toegangshek bij de watersteiger.
Voor degene die moeite heeft met aanleggen i.v.m. lichamelijke beperkingen op de daarvoor
geëigende plekken kan Roy gevraagd worden om een sleutel (andere opties vond het bestuur te
duur) van het toegangshek. In basis beslist Roy hierover. Wanneer een lid het niet eens is met
zijn oordeel, zal het bestuur hierin beslissen.
• In verband met takeldag is de haven tijdens het takelen i.v.m. veiligheid niet toegankelijk en
Menno zal hierop toezien (aanstaande zaterdag 17 april 2021 tot ca. 14:00 uur)
•

3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 28-10-2020
 De voorzitter vraagt de aanwezige leden of er nog vragen zijn over de notulen van de vorige ALV
die op 28-10-2020 online gehouden is.
Er is niemand die een “handje” opsteekt en daarmee worden de notulen vastgesteld met dank
aan Peter van Aalsum.
4. Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen:
 De asbestdaken GM A, C en D, zijn gesaneerd en vervangen door nieuwe eterniet daken. Verder
dienen er nog een aantal kleine opleverpunten opgelost te worden en daarnaast moeten de
restanten opgeruimd worden. Om ervoor te zorgen dat dit afgewerkt wordt is een deel van de
koopsom niet voldaan en wordt pas betaald als alles volgens afspraak is afgewerkt. Dit is meteen
een goed voorbeeld van wat de WBTR van het bestuur vraagt.
 Marrekrite:
 Opbrengst wimpelactie in 2020 bedroeg €170.000,- en was €152.500,- deze opbrengst wordt
gebruikt voor o.a. de ligplaatsen in het Jouster Feartsje.
Werkzaamheden in de buurt:
• Afronding nieuwe walbeschoeiing en terrein bij Jouster sluis, tevens is er een
voetgangersbrug gerealiseerd die een verbinding maakt tussen de eilanden en de vaste wel.
• Nieuwe walbeschoeiing linkerzijde Holle Greft dit zal ondertussen wel afgerond zijn.
• Bij de Langehoekspôlle wordt aan de zuidzijde een nieuwe ingang graven. Zo wordt
verwacht dat er we minder vaak hoeft worden gebaggerd 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 de Fluessen. Het project is een samenwerking tussen
Recreatieschap Marrekrite, Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Zodra de vergunning
onherroepelijk is, wordt gestart met de werkzaamheden.
Onderstaand een schets van de toekomstige inrichting:
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 Brugbediening met App.
Nieuw is dat de app tips geeft over het varen op drukke knooppunten. “Deze app draagt bij aan
veilig varen in Fryslân. De app Watersport is beschikbaar en gratis beschikbaar voor gebruikers
van Apple en Android: IOS of Android
Deze werkt bij de 16 bruggen die zijn aangesloten op de bedienlocatie in Leeuwarden, it
Swettehûs. Op termijn zal it Swettehûs 40 bruggen bedienen. Het zijn voornamelijk bruggen in
belangrijke recreatieve en doorgaande vaarroutes. Voor de mensen die hun marifoon niet
gebruiken of er geen hebben biedt deze app uitkomst.
• Afgelopen jaar zijn er geen winteractiviteiten georganiseerd i.v.m. Covid-19.
Over niet al te lange tijd bestaat de JWS 90 jaar. De voorzitter stelt de leden voor zich
beschikbaar te stellen voor een feestcommissie te vormen om hiervoor iets te organiseren.
• Regiovergadering Watersportverbond is i.v.m. het covid-19 virus dit jaar niet gehouden.
Ingekomen stukken:
Geen, alleen voor rondvraag.
5. Bestuurs-, en schiphuismeesters verkiezing
-

-

-

Aftredend en herkiesbaar is het volgende bestuurslid: Peter van Aalsum.
De voorzitter bedankt Peter ook voor de mogelijkheid die Peter biedt om in zijn kantoor te
kunnen vergaderen.
Aftredend en niet herkiesbaar is het volgende bestuurslid: Penningmeester Arnoud Meijer.
De voorzitter bedankt Arnoud voor zijn inzet. Echter Arnoud is werkzaam voor de reisbranche
en is daar heel erg druk mee in deze coronacrisis omdat deze op dit moment wel in zwaar weer
verkeert.
Het is jammer dat bij een vereniging met bijna 600 leden zich geen nieuwe penningmeester
heeft aangemeld. De vacature wordt nog tot 01-6 door Arnoud uitgevoerd en daarna door het
bestuur uitgevoerd gaat worden als er zich verder niemand aanmeldt.
Gezegd moet worden dat er veel tijd besteed is aan het zoveel mogelijk automatiseren van het
gehele financiële proces.
Aftredend en herkiesbaar zijn schiphuismeester: Tjitte de Wrede.
Tjitte is dit jaar 25 jaar schiphuismeester en willen hem daarvoor even extra in het zonnetje
zetten, helaas kan dat niet live, wel hebben we Tjitte hiervoor een extra attentie gegeven in de
vorm van een waardebon van Brattinga.

Bij de bovengenoemde mensen, Tjitte, Peter en Arnoud is een mooie bos bloemen bezorgd.
6. Jaarverslag 2020
-

Het jaarverslag staat in het zomerrondschrijven van 2021. De voorzitter vraagt de aanwezige
leden of er op- of aanmerkingen zijn op tekst en inhoud van dit jaarverslag.
Er is een lid geweest die het bestuur de complimenten heeft gegeven voor deze mooie uitgave
wat ook goed is om te horen. Verder zijn er geen op- of aanmerkingen en daarmee is het
jaarverslag goedgekeurd, met dank aan André Zeldenthuis en Roy van Aalzum.

7. Pauze
I.v.m. de digitale vergadering geen pauze.
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8. Financiën (door Arnoud)
-

Toelichting en vaststellen jaarrekening 2020.
De concept jaarrekening 2020 van de accountant wordt door Arnoud toegelicht. Deze concept
jaarrekening was door de leden te downloaden via de link in een toegestuurde nieuwsbrief.
Belangrijk goed nieuws is dat door de groei van het aantal leden er een fikse plus gerealiseerd
is. T.o.v. vorig jaar is er een positief verschil van ca. €31.000,Er zijn geen op- en aanmerkingen van de leden en daarmee is de jaarrekening vastgesteld.
- Toelichting en vaststellen begroting 2021 / einde jaar forecast
Hierover geeft Arnoud uitleg. Op dit moment is er nog geen begroting. Deze is nog niet klaar
i.v.m. drukke werkzaamheden penningmeester en volgt later. Zodra de begroting vrijgegeven en
klaar is zal deze op de website gepubliceerd worden.
Vraag van Hero Veenstra of er een kascommissie is om controle uit te voeren op het financiële
deel. De voorzitter geeft als antwoord dat dit niet nodig is omdat hiervoor Flynth als een soort
kascommissie dient en ook de voorzitter de penningmeester controleert. Ook zijn er altijd twee
handtekeningen nodig om grote transacties uit te kunnen voeren.
 Vaststellen contributie 2022 en ligplaatstarieven.
Besloten is om de contributie en de ligplaatstarieven ook voor 2022 ongewijzigd te laten.
 De voorzitter stelt de ALV voor de penningmeester voor financieel beheer en het bestuur voor
het gevoerde beleid decharge te verlenen.
Hierop zijn geen op- en aanmerkingen en daarbij vastgesteld met dank aan de penningmeester.
9. Jachthaven activiteiten (door André Zeldenthuis)
 Uitgevoerd of nog in uitvoer:
• Open C zijn meerpalen vervangen.
• Vervangen van de asbestdaken Griene Moune C, D en A.
Wij als bestuur zijn zeer verheugd dat de asbest daken zijn vervangen.
De aannemer is nog bezig de laatste puntjes op de i te zetten. Het laatste termijnbedrag
zal pas betaald worden als alles volgens afspraak opgeleverd is.
 Op stapel staand voor 2021
• Vervangen vuilwater pomp (€ 10.500,00):
De nieuwe pomp wordt zeer binnenkort geplaatst. Deze zal voorlopig op dezelfde plek
geplaatst worden als waar de bestaande pomp nu nog staat.
In antwoord op de vraag van Ronald Yntema om een betere plek te zoeken dan waar de pomp
op dit moment staat. Heeft het bestuur gezocht naar een betere plek en de voor- en nadelen
overwogen. De plek bij het havenkantoor vindt het bestuur geen goede optie omdat we
passanten niet deze faciliteit willen bieden i.v.m. het risico op (meer) storing door in dat
geval veelvuldig gebruik van eventuele passanten. Besloten is daarom de nieuwe pomp te
plaatsen op de plek van de bestaande pomp.
Bij werkzaamheden aan het terrein of in de haven zal worden gekeken naar een betere plek.
 De eilandjes achter de schiphuizen willen we afgraven, zodat we daar extra ligplaatsen kunnen
creëren.
 We zijn kijken welke kades slecht zijn.
 We zin bezig met de oriëntatie op zonnepanelen. HF is niet rendabel op dit moment GM wel en
hiervoor is subsidie aangevraagd en toegezegd.
Ronald Yntema merkt terecht op of hierover al contact is geweest met de assuradeur. De
voorzitter geeft aan dat dit al gebeurd is en zij steeds minder belang hebben om schiphuizen
met meer dan 2 boten te verzekeren.
 Werkzaamheden onder voorbehoud in 2021.
• Het vervangen van een aantal schiphuisdeuren.
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•
•

Vernieuwen walbeschoeiing Grien Moune A en B.
Vervangen een aantal achtergevels Houten Flier.

 Voor de jaren daarna o.a. :
• Elk jaar voor ongeveer €20.000,- een aantal schiphuisdeuren vervangen.
• Vernieuwen walbeschoeiing Grien Moune C en D
• Vernieuwen walbeschoeiing werksteiger
• HF steenstort bij de schiphuizen
• Verharden parkeerplaatsen Houten Flier.
10. Rondvraag
Vraag van Rudy Mittendorp.
Of het gravel langs de wal op de Griene Moune ter plaatse van de stroomvoorziening en de
vuilwaterpomp ook vervangen kan worden door betonplaatjes of iets dergelijks?
Dit omdat bijvoorbeeld tussen GM A en B deels verhard is en aan de uiteinden nog uit gravel
bestaat.
Het plan is om binnenkort de kades daaraan te passen en zullen dit dan meteen proberen mee te
nemen. Feit blijft natuurlijk wel dat het geen ligplaats is.
Vraag van Ronald Yntema.
Is het verstandig de vuilwaterpomp op dezelfde locatie te plaatsen ?
Als het de intentie is dat de pomp niet of niet veel gebruikt moet gaan worden, dan is de huidige
plaats te verdedigen. Echter als de overheid inderdaad de lozingsregels aanscherpt hebben we als
JWS mijns inziens een slechte investering gedaan, of in ieder geval een investering op de verkeerde
plaats.
Ik vraag mij af welke visie hieraan ten grondslag ligt ?
Deze vraag is bij de jachthavenactiviteiten behandeld en beantwoord.
11. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezige leden voor hun aanwezigheid.
Timo Deen bedankt het bestuur voor de manier waarop wij toch de coronaperikelen weten te
bedwingen op en rond het terrein van de JWS.
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Jaarverslag groot onderhoud 2021
Direct werd er in het nieuwe jaar begonnen met het afmaken van het project waar in het eind van
2020 mee begonnen was. De asbestdaken. Waarbij helaas de doelstelling om in december schiphuis
C en D klaar te hebben niet werd gehaald. Hierdoor konden gebruikers van schiphuis C nog niet
terug naar hun vak en konden we nog niet beginnen met schiphuis A. Dit was een overmacht situatie
voor de JWS waarvoor gelukkig veel begrip was bij de leden.

Op www.jwsjoure.nl/asbest staat nog steeds het verslag met veel meer foto’s online.
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Nadat alle sneeuw en al het ijs weer was gesmolten kon Stienstra en van der Wal begin maart dan
toch beginnen met het vervangen van de middelste meerpalen in de open haven A op de Griene
Moune. In totaal zijn er 21 palen vervangen.

De kozijnen van het kantoor zijn opnieuw in de verf gezet waar eerst een aantal glaslatten zijn
vervangen omdat deze al aan het verrotten waren.
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Iets later dan gepland maar voor het seizoen begon kwam de nieuwe vuilwaterpomp van Vogelsang
geleverd door Meinderts uit Wergea. De berichten die we tot nu toe hebben ontvangen van de
nieuwe pomp zijn alleen maar positief. De handleiding voor het bedienen van de pomp hebben we
d.m.v. een sticker op de pomp laten plaatsen, hierdoor is deze altijd paraat. Het afzuigen van
bilgewater is NIET toegestaan!

Op de werkplaats is de gevelreclame vervangen door het JWS-logo. Dit logo hebben we ook op het
inzamelpunt voor oude olie en bilgewater laten plaatsen. Ook de naambordjes van de havens zijn
vervangen door naambordjes op de elektrische hekken.

In mei is het laatste grind parkeerterrein op de Griene Moune vervangen door een paar honderd
betonplaten. Binnen een dag is de graffel uitgegraven en afgevoerd, zand ingebracht en afgevlakt en
zijn de nieuwe betonplaten neergelegd.

16

In de zomer van afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de schiphuizen op de Houten Flier.
De hokken B, E, F en H zijn aan de kant van de zijlroede voorzien van nieuwe gevels. We hebben zelf
de gevels stuk voor stuk gedemonteerd waarna Timmerbedrijf Brouwer deze stuk voor stuk weer
heeft opgebouwd. Alle gevels zijn opnieuw uitgelijnd waarna er nieuwe vorken op de heipalen zijn
gemonteerd. Nieuwe staanders zijn geplaatst en voorzien van thermisch gemodificeerd hout. We
hebben daarna zelf de hokken weer voorzien van enkele lagen zwarte verf. Ook de overige hokken
zijn opnieuw in de verf gezet. Het resultaat mag er weer zijn, het ziet er weer top uit vanaf het
water.
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Ligplaatsen.
Winterberging – tijdelijke ligplaatsen.
Vóór 12 april 2022 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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Vooruitzicht groot onderhoud
Op het moment van het schrijven van dit stuk werd het hout (Azobe) geleverd voor het vervangen
van de walbeschoeiing op de Griene Moune. Deze walbeschoeiing liep helemaal leeg en zorgde voor
gevaarlijke situaties waarbij je plotseling weg kon zakken omdat er geen zand meer onder de
bestrating lag. Ook een deel van de palen in Open C worden vervangen. In de editie van 2023 zal hier
verder verslag over gedaan worden.

Tegelijkertijd is Robert Brouwer bezig met een nieuw type schiphuisdeur te ontwikkelen. Dit
worden deuren waar meer verbanden inzitten. We hopen dat ze op deze manier nog steviger worden.
Ook gaan we andere latten gebruiken. Voorheen was dit vuren, dit zal voor deze deuren thermisch
gemodificeerd hout worden. Dit is nog niet geleverd en zijn we nog van in afwachting. (afgebeeld;
twee deuren achter elkaar)
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Voor de Griene Moune worden plannen gemaakt om de “eilanden” achter schiphuis A en schiphuis B
te verwijderen. Deze walbeschoeiing is zo goed als op en moet vervangen worden. Er worden plannen
gemaakt om de zogenaamde eilanden af te graven en hier boxen te maken. Zo drukken we de kosten
en creëren we meer ligplaatsen.

De walbeschoeiing op de Houten Flier is ook nodig aan vervanging toe. Hier zijn hele delen al
weggeslagen. Het vervangen van de deze walbeschoeiing wordt echter lastig gemaakt door de
overhangende daken van de schiphuizen. Hierdoor is niet alles mogelijk. Ook hier kijken we naar
welke opties wij wel hebben.

Nog verder vooruitkijkend wordt er gekeken naar het opknappen van open haven A op de Griene
Moune. Nieuwe walbeschoeiing en het herstraten van de aangrenzende weg.
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Van de havenbeheerder
Waar ik vorig jaar afsloot met de woorden van hoop op net zo’n mooie zomer als in 2020, viel dat
helaas wat tegen. Daardoor ben ik helaas vorig jaar niet zoveel op het water te vinden geweest dan
het jaar daarvoor. Dit was ook het beeld wat ik kreeg van leden, dat ze toch minder hebben gevaren
dan het jaar eerder. Maar nieuw seizoen nieuwe kansen.
Op naar een mooie zomer!
Op de haven hebben we afgelopen jaar weer veel bij het eind gehad en ook voor dit jaar staat er
weer het nodige op de planning. Dit heeft u terug kunnen lezen in de verslagen groot onderhoud
2021 en vooruitzicht groot onderhoud. Naast het groot onderhoud is er altijd kleiner onderhoud wat
altijd doorgaat. Veel hiervan is groen onderhoud zoals maaien en snoeien en verwijderen van
onkruiden. Vooral dit laatste vergt enige moeite op zo’n groot terrein. Stukje bij beetje worden de
terreinen voorzien van betonplaten, dit scheelt al veel onkruid op de haven.
Om al deze werkzaamheden makkelijker te kunnen uitvoeren heeft de JWS ervoor gekozen een
bedrijfsauto aan te schaffen. We hebben de auto nu ongeveer drie maanden maar al veel plezier en
profijt van gehad. Het afvoeren van groenafval en het ophalen van materiaal kunnen we nu zelf doen
en zijn we niet meer afhankelijk van andere partijen zoals vrijwilligers. Via deze weg dank ik dan ook
graag het bestuur voor deze investering.
Ook komend seizoen zult u mij weer treffen op de haven. Het is nog even de grijze dagen uitzitten
maar we kunnen alweer merken dat de dagen langer worden. Voor we het weten is het weer april.
Graag tot op de haven.
Groetjes, Roy
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Sloepenwens.

Wij zijn Evert Jan en Richard en zijn in 2019 vanuit Groningen verhuisd naar Joure. Al snel werd ons
duidelijk dat onze “sloepwens” hier wel eens tot uitvoering kon worden
gebracht. In augustus 2019 zijn we lid geworden bij de JWS en hebben we
direct een ligplek toegewezen gekregen aan de Houten Flier. Dat was voor
ons tegelijk het startschot om tot aanschaf van onze 1e sloep over te gaan.
In maart 2020 hebben we onze sloep gekregen en zijn we door het
vaarseizoen heen (ca 325 vaaruren) erachter gekomen dat het sloepvaren
voor ons echt wel verslavend is. Daar waar we dachten alleen dagtochten te
maken, bleek dat een overnachting ook wel naar meer smaakte. Dit heeft ertoe geleidt dat we onze
sloep in augustus 2020 hebben verkocht en zijn we in september 2020 eigenaar geworden van onze
Maril 730 (Quooper genaamd). Weekendjes en weekjes weg behoorden nu tot de mogelijkheden. Begin
2021 zijn we met Quooper “verhuisd” naar een boothuis aan de Griene Moune.
Buiten al het moois wat Friesland te bieden heeft maken we
ook graag langere tochten buiten Friesland. Afgelopen
september zijn we twee weken erop uitgetrokken. We
wilden heel graag naar Zutphen en Deventer maar hadden
geen zin om het hele stuk op de IJssel tegen de stroom in
te varen. En zo kwamen we op het idee om een route te
varen langs Oost-Groningen, Oost-Drenthe om via Almelo
de oversteek te maken naar Zutphen.
Aangezien we niets aan het toeval over laten stippelen we
vooraf al een globale route uit. Zo kwamen we er ook achter
dat voor de bediening van vele bruggen en sluizen in de
provincie Groningen een zelfbedieningssleutel nodig was. In
de aanloop naar de vakantie hebben we nog besloten om de
geplande route uit te breiden met een oversteek naar
Schiermonnikoog.
Met een overnachting in Earnewoude en in de haven van
Lauwersoog konden we zaterdag op het geadviseerde
tijdstip de sluis in om van het zoete het zoute op te gaan. Via de site Waddenhavens hadden we al
gezien dat er plek was. Onze eerste “wad ervaring” was een feit.
Na een dag en een nacht hebben we onze tocht weer voortgezet en hebben we Schier alweer achter
ons gelaten. Via Lauwersoog, Zoutkamp, Winsum hebben we koers gezet naar Appingedam. Een hele

22

trip en achteraf een veel te grote afstand om in 1 dag af te leggen. Over het algemeen zijn we wel
types die het heerlijk vinden om van ’s ochtends vroeg tot laat in de middag achterelkaar te varen.
Maar na deze lange dagtocht besloten we maar om de rest van de vakantie rustiger aan te doen (voor
ons doen).
Als Groningers waren we nog nooit bij de Blauwestad geweest. En nu met de boot was het de uitgelezen
kans om dit dan op ons gemak te doen. Via de industrie van Delfzijl en weer hele rustige stukken
kwamen we aan op het Oldambtmeer. Groots en vooral erg rustig (op het moment dat wij er waren).
Na een overnachting in de Blauwestad zijn we de dag erna het gebied rondom de Blauwestad wezen
verkennen om vervolgens nog een nacht in de haven van Winschoten te blijven.
Varen van Winschoten naar Bourtange vonden wij letterlijk en figuurlijk een grensgeval. Letterlijk
door het varen langs de grens Nederland - Duitsland. Figuurlijk door de (voor ons) saaie route. Vele
lange rechte stukken. Onderweg kwamen we helemaal niemand tegen. Wel hadden we een groot
voordeel daar iemand waarschijnlijk de andere kant opgevaren was want alle zelfbedieningssluizen
stonden open toen we aan kwamen varen.
Na een bezoek aan en overnachting in Bourtange de route vervolgd. Weer lange rechte stukken met
heel veel sluizen en bruggen. Sommige waren een ware escape room. Sleutel omdraaien en een pin
ontgrendelde de slagboom en 2 hekjes. Na het sluiten van de hekjes werden deze met een pin weer
vergrendeld. Na het vergrendelen werd met een terugtrekkende pin het draaimechaniek van de brug
vrijgegeven. Bij de eerste brug een hele puzzel maar als je het eenmaal door had was het prima te
doen. Een dag met vele sluizen en bruggen. Dat was ook aan de reistijd en afgelegde afstand te zien
7,5 uur bezig geweest over 35 km. De nacht hebben we doorgebracht in het Veenparkmuseum.

Na een stevige onweersnacht waren we vroeg wakker en iets voor 9 uur lagen we al voor de Koppelsluis.
Hierin word je door de dubbele sluis in 2 keer 2,5 m geschut. Na de sluis zijn we door een groen laken
van kroos gevaren om uiteindelijk in de stadshaven van Coevorden aan te komen.
Van Coevorden naar Almelo bleek een begeleide vaart te zijn. Met een tweetal boten zijn we door de
vele bruggen geleidt naar onze stop in Almelo. Uiteindelijk was dan de dag aangebroken waar de hele
reis om te doen was; we zouden aankomen in Zutphen. Via het Twentekanaal kwamen we aan in de sluis
van Eefde met een verval van ca 6,5 m. We waren als enige in de immense sluis en werden via de
marifoon geadviseerd om achter in de sluis te blijven. Na het verlaten van de sluis naderde de IJssel
die we ca 3 km stroomopwaarts moesten varen om in Zutphen te komen. Een vreemde gewaarwording
om de motor op toeren te zien en horen en daarbij een landschap dat gestaag aan je voorbijgaat.
Na ons bezoek aan Zutphen heeft de IJssel ons nog meegevoerd naar Deventer en Zwolle, waar we
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op ons gemak stadswandelingen hebben gemaakt. Het einde van de vakantie naderde en na de laatste
nacht doorgebracht te hebben in het mooie Blokzijl zijn we via het dorpje Nederland weer richting
Joure gevaren.
Resume van deze 2 weken. 65 uren gevaren, 576 km afgelegd en geschut in 35
sluizen. Het was een erg leuke route echter zijn erbij bijvoorbeeld een
stremming weinig tot geen uitwijkmogelijkheden. Het seizoen 2021 hebben we
met ca 520 vaaruren afgesloten en intussen zijn de plannen voor het seizoen
2022 alweer gemaakt.
Wellicht tot ziens op de haven of ergens op het water. Voor wie het leuk vindt
Quooper heeft haar eigen Instagram.
Evert Jan en Richard.

Verhalen van leden.
Zijn er leden die ook zo’n mooi verhaal hebben dat ze graag willen delen met de andere leden van de
JWS, stuur dit verhaal dan op (i.o.m. de havenbeheerder) naar info@jwsjoure.nl en wie weet kunnen
we dat in een volgende editie plaatsen!
De secretaris van de JWS.
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TARIEVEN 2022

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

€ 47,90 € 16,25 -

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
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