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De zomer is voorbij, het mooie weer wat we in het voorjaar hebben gehad is weer 
terug en kunnen we nog even heerlijk genieten van het prachtige nazomerweer! 
Iedereen heeft het er (nog steeds) over…… 
 
Maar ondanks dat de zomerperiode wat natter en koeler dan voorgaande jaren is 
geweest, hebben wij een heerlijke (en vergeleken met vele anderen) een redelijk 
droge vakantie mogen beleven op en rondom de Loosdrechtse plassen, Hollandse 
IJssel en Kager- en Westeinderplassen. Onze boot hield het prima en vaarde heerlijk. 
Zoals misschien wel velen hebben wij in de afgelopen periode na zitten denken wat 
we nog allemaal willen verbeteren aan en in de boot. Zo zijn wij begin september 
naar een scheepswerf gevaren waar zij nu onderhanden genomen wordt. Wij zijn dus 
zelf ook al begonnen aan het klusseizoen en mogen daar in de weekenden diverse 
schuur- en schilderwerkzaamheden doen. Voor velen van jullie breekt over een paar 
dagen ook weer een nieuw klusseizoen aan en worden er weer vele boten 
uitgehesen. Ik wil iedereen dan ook weer veel plezier wensen met alle klussen die 
gedaan gaan worden!  
 
In deze „Afgemeerd‟ zijn weer een aantal formele stukken opgenomen zoals de 
agenda van de havenvergadering 2011 en de notulen van de vergadering van vorig 
jaar. Daarnaast kunt u weer genieten van een heerlijk scheepsrecept, een 
onverwacht genoegen en de andere vaste rubrieken. 
Helaas is „De tros‟ vlak voor het einde toch nog blijven steken en kreeg ik een mail 
dat deze voor de volgende editie aangeleverd wordt, zodat we dan toch nog van hun 
tros kunnen genieten. 
 
Ik wens u weer veel leesplezier en tot de volgende editie. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Lisette de Graaf-Zoet 
 
 
 
 
  

 
Webadres: www.jachthavenzzv.nl 

 
De volgende Afgemeerd kunt u  
verwachten omstreeks  
eind november 2011. 
 
Copy inleveren voor 8 november 2011 !  

 

  

http://www.jachthavenzzv.nl/
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Van de voorzitter 
 
Vandaag,  vrijdag 16 september,  heb ik mij achter de PC genesteld om een bijdrage 
te leveren aan onze mooie havenblad.  Ja, in het laatste nummer had ik een ieder 
een prachtige zonnige zomer toegewenst. Dat is als je in Nederland bleef toch wel 
tegengevallen. Wij waren van plan om vanuit de haven direct naar de 
Waddeneilanden te varen. Dit hebben we maar niet gedaan! Voornamelijk de wind 
hield ons daarin tegen. Dan maar via de Randmeren omhoog en richting Drenthe. 
Onderweg een klein oponthoud doordat de Ramsgeul afgesloten bleek. Dan zie dat 
je van te voren even goed alle berichten moet lezen! (Maar ja, we zouden in eerste 
instantie die kant niet opgaan.) Het viel ons op dat aan de westzijde van de 
Ramsgeul de stremming alleen werd aangegeven met twee kleine boeien in de 
vaargeul, maar wij kwamen veel zuidelijker, de recreatiebetonning volgend, de geul 
in varen. Gevolg geen ton gezien, dan alleen op de terugweg. Bijna bij de kering 
aangekomen een ketting over het water met kleine bordjes. Dus terug! Op de 
terugweg telkens boten tegengekomen die ook hetzelfde wilden en die ook de kleine 
boeien niet waren opgevallen. Een eind naar het westen op de dijk, een groot bord, 
met de melding dat de doorgang gestremd was. Dat was voor de beroepsvaart 
bedoeld, daar varen weinig jachten langs. Bij Schokland het Ramsdiep op en aan de 
Oostzijde bij de ingang van de geul was een prachtige afbakening gemaakt. Grote 
borden en om de twee meter een boei, geweldig. Maar dan rijst toch de vraag: 
“waarom is dit zo slecht aangegeven aan de westkant?” Hierdoor moesten jachten 
nodeloos heen en weer varen. Dat kost veel tijd en brandstof. Het deed mij ook 
denken aan de leus van Rijkswaterstaat “VAREN DOEN WE SAMEN”, wat op zich een 
prima initiatief is, maar leg dan ook betonning aan voor de recreatievaart en niet 
alleen voor de beroepsvaart. We zijn uiteindelijk toch op Terschelling en Texel 
geweest. Achteraf bekeken hebben wij het nog getroffen en hebben geen echt 
noodweer gehad. Van andere liggers heb ik begrepen dat zij veel water van boven 
en van onder hebben gehad. Hopelijk gaat het najaar nog wat goed maken en 
kunnen dan van de zon gaan genieten. Hoewel ik nu zit te schrijven zijn de berichten 
op korte termijn niet gunstig.  
 
Op de haven was het de afgelopen zomer rustig en Bob en Jan hebben tijdens de 
vakantie van Willem uitstekend de taak van vervangend havenmeester vervuld. Dit 
met steun van andere op de haven aanwezige leden. Perfect en het leverde veel 
complimenten op van o.a. de passanten.  
 
De datum van het uithijsen komt al snel dichterbij en dit jaar extra snel, want de 
startdatum is nu 1 oktober. Dit betekent dat alles sneller geregeld en gepland moet 
worden, dit zo direct na de zomerperiode. Dit trekt een behoorlijke wissel op de 
havenmeester, m.n. op de havenadministrateur en de penningmeester. Het zal zeker 
schelen als alle liggers hun verplichtingen snel voldoen en/of contact opnemen met 
de penningmeester of havenadministrateur om afspraken te maken (dit bij 
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onvolkomenheden). Het nalopen van liggers die zich niet aan de afspraken houden 
kost veel tijd en energie en uiteindelijk ergernis.  
De afspraak over het schuren is gewijzigd in dat u in de ochtenden kan schuren 
(machinaal en/of met de hand) tot twaalf uur. Hierna niet meer dan kan er 
geschilderd worden. Lees even het winterreglement, welke bij dit nummer is 
gevoegd. 
 
De komende winter wordt steiger 7 vervangen en is het van belang dat de schepen, 
die te water blijven, snel een andere plek in de haven innemen. Dit geldt voor de 
noordzijde van steiger 6 en zuidkant steiger 8. Verleg uw boot alleen in overleg met 
de havenadministrateur Adrie Kruif en/of havenmeester.  
 
Ook de havenvergadering in november komt er aan. Vier leden van het bestuur zijn 
aftredend en drie zijn herkiesbaar. De vierde ben ik zelf en ik heb mij niet meer 
herkiesbaar gesteld. Dat betekent dat hiermee de functie van voorzitter van de 
jachthaven vacant komt. Ik ben van mening, dat het goed is dat na bijna 6 jaar een 
nieuwe voorzitter komt met verse energie en ideeën. Op de afgelopen 
havenvergaderingen bleken een flink aantal liggers/leden over energie, kwaliteiten 
en ideeën te beschikken om de verenigingsjachthaven West-Knollendam te leiden en 
verder uit te bouwen. Zover is het nog niet, maar leden die een tijdje aan het roer 
van de jachthaven willen staan, kunnen zich er alvast op voorbereiden en zich 
kandidaat stellen bij het bestuur.  
Tot die periode gaan we nog, als het kan, van het mooie zonnige weer genieten, 
want eens zal die toch moeten gaan komen. 
 
Tot ziens en met vriendelijke watersportgroet,  
Johan Raat 
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Januari 
9 Nieuwjaarsreceptie 13-15 
 ‟t Oppertje W.- Knollendam 
18 Bestuursvergadering 
 
Februari 
15 Bestuursvergadering 
 
Maart 
15 Bestuursvergadering 
 
April 
5 Liggersbijeenkomst 20.00 uur 
 ‟t Oppertje W.- Knollendam 
15 Start inhijsen 
24+25 Pasen 
30 Koninginnedag 
 
Mei 
19 Bestuursvergadering 
29 Sluiting ‟t Oppertje na de koffie 
 
Juni 
2 Hemelvaart 
12+13 Pinksteren 
30 Bestuursvergadering 
 
 
 

Juli 
23 Start schoolvakantie B.O. 
 
Augustus 
30 Hiswa te water 
 
September 
4 Einde schoolvakantie B.O. 
1-5 Hiswa te water 
8 Bestuursvergadering 
16+17  Gondelvaart (afgelast)  
 
Oktober 
1 Start uithijsen 
4 Bestuursvergadering 
 
November 
8 Bestuursvergadering 
17 Havenvergadering 20.00 
 ‟t Oppertje W.-Knollendam 
 
December 
20 Bestuursvergadering 
25+26 Kerst 
 
 
Wijzigingen voorbehouden 
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Piet Kuiperlaan 53 1525 PK Wormerveer 075-6287934 / 06-19452005  info@jachthavenzzv.nl  www.jachthavenzzv.nl 

Winterreglement 2011/2012 
In het water 
Alle schepen die in het water overwinteren, dienen een plaats in te nemen in overleg 
met de havenmeester en voor 15 maart van het volgende jaar hun eigen box / 
ligplaats elders, in te nemen. 

Hijswerkzaamheden  
• Tijdens het gebruik van de kraan en het rijden en manoeuvreren met de heftruck 
en transportbotenwagen dient iedereen, behalve de hijsploeg, op veilige afstand te 
blijven. 
• De schipper of eigenaar dient zorg te dragen voor minimaal 2 personen, die het 
onderwater schip zo snel mogelijk reinigen met de door de jachthaven beschikbaar 
gestelde hogedruk spuiten. 
• Tijdens de werkzaamheden dienen alle aanwijzingen van de havenmeester en de 
hijsploeg onverwijld te worden opgevolgd. 
• Voordat de bok met het schip op het terrein wordt neergezet, dient er een stevig 
schoon of een schoongemaakt kunststof zeil van minimaal de afmetingen van het 
schip op de grond te worden gelegd. 

Werkzaamheden en het milieu 
Volgens de eisen van onze milieuvergunning is iedere schipper/eigenaar verplicht om 
de volgende maatregelen te nemen: 
• Bij werkzaamheden waarbij schuur, schraap, stof- of verfresten vrijkomen, dient de 
bodem te worden afgedekt met een beschermend zeil van voldoende afmetingen en 
sterkte. Iedere dag dienen afvalstoffen op het grondzeil te worden opgeruimd in de 
daarvoor bestemde containers. 
• Oude accu's, verfresten, afgewerkte olie, bilgewater e.d. dienen gesorteerd in de 
daartoe aanwezige voorzieningen te worden gedeponeerd. 
• Bij het aanbrengen van conserveringsmaterialen zoals antifouling of andere verf 
producten van met name het onderwaterschip dient de grond afdoende te worden 
afgedekt. 

  

mailto:info@jachthavenzzv.nl
http://www.jachtavenzzv.nl/
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• De wasbak bij de kraan mag niet gebruikt worden voor het reinigen van kwasten, 
het spoelen van emmers met schuurstof e.d. daar dit loost op het oppervlakte water. 
U dient hiervoor de roosters bij de afspuitplaats te gebruiken. 
• Het reinigen van het onderwaterschip met een roterende borstel/straler zoals 
P*erago e.d. is niet toegestaan. 

Werkzaamheden, veiligheid en overlast 
• Las- en slijpwerkzaamheden t.b.v. verbeteringen of reparatie, zoals bijv. 
(aanbrengen boegschroef, stootlijst, reling, rompreparatie, etc) zijn toegestaan, mits 
de voorgenomen werkzaamheden vermeld zijn op de aanvraag voor de winterstalling 
aan de wal. Er kan dan met de plaatsing van de schepen rekening gehouden worden. 
U kunt pas met de werkzaamheden starten na schriftelijk toestemming van de 
havenmeester, dit na de behandeling van de ingediende voorgenomen 
werkzaamheden door het havenbestuur. Naast afdoende afschermende maatregelen 
en onder handbereik van beschikbare brandblusmiddelen kunnen door de 
havenmeester verdere eisen worden gesteld om schade aan schepen te voorkomen. 
Laswerkzaamheden die de constructie of aanzien van het schip in grote mate 
wijzigen worden niet toegestaan. 
• Machinaal en handmatig droogschuren aan de schepen, zowel op de wal als in het 
water, is tot 1 April toegestaan, dit tot 12.00 uur. 

Tijdens de winterstalling periode is het verboden: 
• Gebruik te maken van elektrische verwarmingsapparaten aan boord van het schip. 
• Acculaders en andere stroom verbruikende apparaten in de nacht aangesloten te 
laten op het elektriciteitsnet. 
• Steunen en wiggen onder de schepen weg te nemen of te verplaatsen. 
• Motoren te laten draaien, anders dan voor een korte proefperiode. 
• Werkzaamheden uit te voeren, welke overlast / schade aan de omstaande schepen 
kunnen veroorzaken. 
• Gasflessen aan boord te laten staan, dit op de schepen die op de kant staan, 
wegens brand- / explosiegevaar. 

Algemeen 
In de zaken waarin dit winterstalling reglement niet voorziet, beslist het 
havenbestuur. Voor een vaartuig waarmee een lig- of staanplaats is ingenomen, 
dient minimaal een WA verzekering te zijn afgesloten. De polis van deze verzekering 
dient op verzoek van het havenbestuur te kunnen worden getoond. Zie ook het 
havenreglement. 

 
Bestuur van de jachthaven ZZV te West-Knollendam. 
21-9-2011 
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Geachte leden, 
 
Jaarlijks ontvangt u voor het lidmaatschap en de liggelden facturen. Daarnaast is er jaarlijks 
de brief met opgaveformulier winterstalling. 
Omdat ook de administratie voor de vereniging door vrijwilligers wordt verricht,  zou een 
attente afhandeling van deze correspondentie door de leden op zijn plaats zijn. 
Gelukkig vinden de meeste betalingen binnen de gestelde betalingstermijn plaats. 
Ook de opgave winterstalling gaat doorgaans soepel; het is natuurlijk ook van belang om 
tijdig te reageren om een winterstalling zeker te stellen. 
Wat is het gevolg van te late reactie op facturen en noodzakelijke meldingen : 

 Niet tijdige opzegging van lidmaatschap voor 1 december – factuur kost geld; afdracht 
aan Watersprtverbond moet plaats vinden, onnodige werkzaamheden vrijwilligers – 
lidmaatschap in het volgende jaar blijft dus verschuldigd; 

 Niet tijdige opzegging van ligplaatsen voor 1 maart – factuur kost geld,  onnodige 
werkzaamheden havenmeester en vrijwilligers (wijzigen/intrekken rekeningen), mensen 
op wachtlijst worden onnodig lang in het ongewisse gelaten over ligplaats in onze mooie 
haven  

 Betaling na verstrijken van de betalingstermijn (30 dagen na factuurdatum) - onnodige 
werkzaamheden vrijwilligers (aanmaningen, bijwerken administratie, nabellen) – 
aanmaningen kosten extra geld voor leden. 

 Betalingen zonder vermelding van lid- of factuurnummer – onnodig uitzoekwerk. Dit 
wordt nog verergerd als betaling plaats vindt door bedrijfsnaam (Happy Danny BV o.i.d), 
familielid of partner – incorrecte betalingen kunnen als gift worden beschouwd en 
kosten voor aanmaningen blijven van toepassing. 

 Herhaald ( meer dan 2x per 5 jaar) te late betaling en verzonden aanmaningen 
resulteren in: 

 Openstaande factuur voor lidmaatschap – ligplaatsreservering vervalt. 
 Openstaande factuur voor lidmaatschap of zomerstalling – reservering winter op  

de wal wordt als “wachtlijst” in behandeling genomen; m.a.w. er wordt niet 
gehesen. 

 Openstaande factuur voor lidmaatschap of winterstalling – reservering zomer   
wordt als “wachtlijst” in behandeling genomen; m.a.w. er wordt niet in-gehesen 
en voorjaarstarief wordt van toepassing – in-hijsen na betaling van alle 
openstaande  facturen – passantentarief na 15 april voor stallers te water. 

 Openstaande factuur voor lidmaatschap of stalling – invordering en in het 
uiterste geval royement. 

 
Verzoeken voor betaling in termijnen of betalingsregelingen uitsluitend schriftelijk,  
heeft u vragen over deze brief of twijfelt u aan betalingen : 
e-mail :   janborsboom@hetnet.nl 
brief : Penningmeester ZZV , Piet Kuiperlaan 53, 1525 PK West Knollendam 
telefonisch: Wordt niet in behandeling genomen 
    

HELP ONZE HAVENMEESTER EN ONZE VRIJWILLIGERS ZODAT OOK WIJ U PASSEND VAN 
DIENST KUNNEN ZIJN 

 
Met vriendelijke groet, 
Namens bestuur Jachthaven ZZV te West-Knollendam 

mailto:janborsboom@hetnet.nl
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Op initiatief van Jan en Lyda van de Lyanda “stoomden” een aantal boten op naar 
het starteiland. Het plan was om op een mooie dag met een flink aantal mensen te 
gaan barbecueën. 
We werden verrast door de zon die ging schijnen en in een opperbeste stemming 
werden de stoeltjes om de toren en de barbecue gezet en men keuvelde er gezellig 
op los. Er bleek een groot assortiment aan vlees te zijn  ingekocht. Jan en Henk 
ontpopten zich als volleerde meesterkoks en met veel plezier en hilariteit werden de 
meest culinaire hapjes gepresenteerd.                                                                                                       
Terwijl de speekselklieren aan het werk werden gezet liepen Jan en Henk zich 
letterlijk het vuur uit de sloffen. En wat schertste onze verbazing toe er ook nog 
vrolijke muziek uit een vernuftig stukje apparatuur klonk, .... en dat op een eiland. 
Lang leve de techniek!                                                                                   
Door die vrolijke klanken werd er al snel door enkelen gedanst, gezelligheid kent wel 
geen tijd, maar het werd langzamerhand wel donker en kouder en ging eenieder 
terug naar zijn boot. Met een voldaan gevoel kijken we terug op een initiatief dat 
zeker voor herhaling vatbaar is. Bedankt daarvoor. 
 
Willem Wissink. 
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Ratatouille uit de oven 
 
 

Ingrediënten: 
 1 aubergine, in halve plakken 
 1 courgette, in halve plakken 
 1 paprika, in repen 
 1 tomaat, in parten 

 1 ui, in parten 
 1 eetlepel verse tijmblaadjes 
 2 eetlepels balsamicoazijn 
 3 eetlepels olijfolie 
 250 gr. Volkoren spaghetti 

 150 gr. hüttenkäse  
 1 zakje verse basilicum (15 gr.), in 

reepjes 

 1 teen knoflook, in dunne plakjes 
 
 

Benodigdheden: 
 Ovenschaal 30 x 40 cm 
 
 

Bereidingswijze: 
 Verwarm de oven voor op 225 °C. Schep de groenten in de ovenschaal om met 

de balsamicoazijn, tijm en peper naar smaak. Druppel er 2 el olie over.  
 Bak de schotel in het midden van de oven in 30 min. gaar. Schep halverwege 

om. 
  Kook intussen de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking. Breng de 

hüttenkäse op smaak met de helft van het basilicum en (versgemalen) peper.  
 Verhit in een koekenpan met antiaanbaklaag de rest van de olie en fruit hierin de 

knoflook goudbruin.  
 Laat de pasta uitlekken en schep de knoflook met de olie erdoor.  
 Serveer de pasta met de geroosterde groenten, een schep hüttenkäse en de rest 

van het basilicum. 
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Plaats: Jachthaven ZZV te West-Knollendam, kantine „t Oppertje 
Aanvang: 20.00 uur 

 
Agenda 
 

1. Opening / mededelingen 
 
2. Notulen vorige vergadering  
 
3. Ingekomen stukken  
 
4. Algemeen 
 
5. Technische zaken 

 Verslag uitgevoerd onderhoud 
 
6. Financiën 

 Verslag van de voorlopige jaarcijfers 
 

Pauze 
 
7. Havenadministratie 

 Verslag van bezetting jachthaven 
 
8. Kantine  

 Verslag activiteiten  
 
9. Communicatie  

 Verslag havenblad “Afgemeerd” 
 
10. Bestuursmutaties 

 Aftredend voorzitter J. Raat: stelt zich niet meer herkiesbaar. 

 Aftredend secretaris H. den Hartog: stelt zich weer herkiesbaar. 
 Aftredend technische zaken M. Bruin: stelt zich weer herkiesbaar. 
 Aftredend communicatie L. de Graaf-Zoet: stelt zich weer herkiesbaar. 
 

11. Rondvraag  
 
12. Sluiting (ca 22.30) 
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Aanwezig volgens de presentielijst 43 leden  
 

1. Opening / mededelingen 
- De voorzitter J. Raat opent de vergadering en heet allen welkom. Hij deelt 

mee dat de agenda van deze vergadering en het verslag via havenkrant en 
website is verspreid.  

- Na de vergadering zal Frouk Segaar een film tonen over het zeilen met 
gehandicapten. 

- De voorzitter vraagt een moment van stilte om de leden die ons dit jaar zijn 
ontvallen te herdenken. 

 
2. Notulen vorige vergadering 

- Opmerkingen: blad 3 hr Weernink wijzigen in Beernink . 
- Het verslag wordt vastgesteld. 
- Beantwoording vragen uit verslag: 
 tav hr.v/d Steen: de meerpalen zijn niet geschikt om nog een keer gebruikt te 
worden. 
 

3. Ingekomen stukken 
- De heren D. Pootjes, W. Robben, P. Steins hebben zich afgemeld. 
- brief van de hr. D. Pootjes i.v.m. mogelijke uitbreiding boxen < 6 m. 
- brief met voorstel tot wijziging van hijsdata voor 2011/2012 voorzien 169 

handtekeningen voor en 21 tegen 
 
4. Algemeen 

- De commissie vrijwilligers  heeft een enquête gehouden hoe de verenging een 
“vrijwilliger” beter kan bereiken en inzetten voor de jachthaven. Het 
voorlopige verslag is uitgebracht aan het bestuur. De commissie staat onder 
leiding van Jan Neuteboom. Hij verwacht in het voorjaar het definitieve 
rapport en de daarbij bij behorende acties op de rit te hebben. 

- De voorzitter bedankt namens alle leden de vrijwilligers van de haven voor 
hun inzet en het vele werk dat zij het afgelopen jaar hebben verricht. 

- De voorzitter brengt, gezien het grote aantal handtekeningen, in stemming 
het volgende: het wijzigen van de startdatum van het in- en uithijsen naar 1 
april en 1 oktober. De meerderheid gaat akkoord. Dit zal ingaan voor het 
winterseizoen van 2011/2012. 
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5. Bestuursmutaties 
- De penningmeester dhr. J. Borsboom is volgens schema aftredend. Hij stelt 

zich weer beschikbaar. Dhr. M. Schultz heeft zich als tegenkandidaat 
aangemeld. Hij stelt zich voor aan de vergadering. De voorzitter brengt de 
beide in stemming. De stemming geeft aan dat dhr. J. Borsboom de 
penningmeester is voor de volgende periode.  

- De voorzitter geeft aan dat het bestuur wil uitbreiden met algemene 
bestuursleden, dhr. J. Neuteboom en dhr. F. Jongeling. Hij vraagt aan de 
vergadering de goedkeuring daarvoor. Meerderheid stemt hier mee in. 

- Dhr. J. Neuteboom zal zich voorlopig bezighouden met de vrijwilligers 
commissie om daar na Adrie de Kruif te gaan assisteren. 

 
6. Technische zaken (M. de Bruin) 

- Deze winter zal steiger 6 worden vernieuwd. De werkzaamheden zijn gestart. 
- Het openbare persriool is aangebracht. Het is nu wachten op de elektrische 

aansluiting van de pomp. De verwachting is dat het voor het volgende 
vaarseizoen in werking is. 

- A. Huistede vraagt wanneer de mastensteiger, waar al enige jaren geleden 
palen voor zijn geslagen, wordt aangebracht? I.v.m. de prioriteit van de 
steigers, is dit naar achteren geschoven. 

- De voorzitter vraagt aan alle liggers op de kant om de ladders vast te maken 
aan de bok en niet tegen de boot te laten staan. Dit ivm diefstal preventie. 

- De Steigers 6,7 en 8 worden uitgebreid met een extra watertappunt  
- Het bestuur heeft het verzoek gekregen om te kijken of er ligplaatsen kunnen 

worden gecreëerd voor boten onder de 6 meter. De wachtlijst hiervoor is erg 
lang. De hr. De Bruin laat een schets zien hoe het een en ander gepland is. Er 
wordt uitgegaan van 23 ligplaatsen van 2,80 breed.  

- Dhr. Bosboom geeft aan, om de investering op termijn terug te verdienen 
deze plaatsen verhuurd worden voor 300 per jaar (zomer en winter in het 
water) dit is in afwijking van onze m2 prijs. Veel liggers hebben hier bezwaar 
tegen. Er wordt besloten om de financiering te bekijken en met een aangepast 
voorstel te komen. Hierbij ook te kijken naar de meeropbrengst die kan 
ontstaan als je de boten van <6m die nu in de haven liggen vervangt door 
boten met grotere maten in deze boxen te plaatsen.  

- Dhr. De Bruin geeft aan dat er plannen bestaan dat de gemeente Zaanstad 
gaat baggeren. Hij hoopt dat wij mee kunnen liften om de haven op diepte te 
brengen. 

- Er is een verzoek ontvangen om steiger 8 van zijsteigers te voorzien. Dat zal 
nader bekeken en besproken worden in het bestuur. 

- Het Hoogheemraadschap Noord-Holland heeft nog geen beslissing genomen 
over het verhogen en verstevigen van de dijk langs de Zaan. We hopen dat dit 
dmv damwand zal gebeuren. 

 
PAUZE 
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7. Financiën (J. Borsboom) 
- J. Borsboom verstrekt de voorlopige jaarcijfers en geeft een uitleg bij de 

cijfers. Er is een kleine daling te zien bij zowel inkomsten als uitgaven. 
- Het bestuur stelt voor alle tarieven met de index van 2% te verhogen. Na 

diverse vragen uit de zaal te hebben beantwoord vraagt de penningmeester 
hiermee akkoord te gaan. De meerderheid gaat akkoord. 

- Wat betreft de zaansticker was het eerst onduidelijk of deze er wel zou 
komen. Na het in hijsen heeft de gemeente alsnog besloten om een 
zaansticker uit te geven. Gevolg was dat veel liggers deze niet aan schaften 
uit onwetendheid. 

- Dhr. Put vraagt of het passantentarief kan worden aangepast. Hij vind dat 
deze niet in verhouding is met de ons omliggende jachthavens. Het bestuur 
heeft er over gesproken maar is van mening dat de jachthaven weinig te 
bieden heeft die het verhogen rechtvaardigen. Het aantal passanten is gering. 

  
9. Havenadministratie (A. de Kruif) 

- Hadden we vorig jaar een overvolle bezetting op de wal, dit jaar hebben we 
nog 15 bokken beschikbaar. In de zomerstalling hadden we 315 boten te 
water. Deze winter zijn er 171 boten op de kant met 21 trailers en 112 
schepen in het water. Voor het volgende vaarseizoen zijn er 10 ligplaatsen 
beschikbaar voor grote boten. De liggers voor deze plaatsen krijgen voor 
januari bericht. 

- J. Pletting merkt op dat de knip en scheerbeurt zijn inziens niet nodig is daar 
er bokken over blijven. Het bestuur blijft de voorjaarsstalling tot nader bericht 
handhaven. 

- Het uithijsen is probleemloos verlopen. Hulde aan de hijsploeg. 
 
10. Communicatie (L. de Graaf-Zoet) 

- Alle leden krijgen het havenblad per e-mail. De leden zonder computer 
kunnen zich melden bij Lisette en krijgen het blad dan per post.  

- Lisette meldt dat E. Balk zich heeft gemeld om de evenementen van de ZZV te 
organiseren. De kantineploeg zal hem voorlopig daarbij ondersteunen. Er 
worden nog leden gezocht die de evenementen-commissie kunnen versterken. 

  
11. Rondvraag 

- L. Brom: De fietsenstalling staat helemaal vol, kan hier wat aan worden 
gedaan?  
De fietsenstalling behoort, in de winter leeg te zijn op de haven fietsen na. De 
liggers worden aangeraden hun fietsen te verwijderen . In het havenblad zal 
een oproep worden opgenomen. 

- Jan / Annelies    ?     - geven aan dat hun inschuifbare ladder is ontvreemd.  
Mocht iemand hem zien meld dit bij de havenmeester.  

- A. Huistede: Kan de havenvergadering niet voor het in- en uithijsen gehouden 
worden? 
De voorzitter zal dit in de volgende bestuursvergadering bespreken. 

- T. Rohof: Kan er een zwaardere / sterkere voorziening kan komen voor het 
hijsen van de masten? 
Dit zal het bestuur verder uitzoeken. 
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- Ruud ?   : Kan er een WIFI net worden aangelegd? 
De voorzitter geeft aan dat dit al eens is onderzocht op de mogelijkheden en 
dat wij dat niet gaan installeren. 

- Uit de zaal wordt gevraagd of ieder lid een bijdrage aan het 
watersportverbond betaalt en wat de Bond daar voor doet.  
De voorzitter geeft aan dat elk ingeschreven lid aan de Watersportverbond 
een bijdrage betaalt. Hiervoor behartigt het Watersportverbond de belangen 
van alle watersporters bij overheden en gemeenten. Per dag verschijnt er wel 
een mailing wat het watersportverbond betreft. Je kunt je aanmelden bij 
watersportverbond.nl over deze site. 

 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn inbreng . 
 
 


