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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. Havenadministratie  

 Verslag van bezetting jachthaven  
 
6. Financiën  

 Verslag van de voorlopige jaarcijfers  
 
Pauze  
 
7. Technische zaken 

 Verslag uitgevoerd onderhoud 
 Verslag uithijsen 

 
8. Kantine  

 Verslag activiteiten  
 
9. Communicatie  

 Verslag havenblad “Afgemeerd”  
 
10. Bestuursmutaties  

 Aftredend haven- en leden-administrateur A. de Kruif: stelt zich herkiesbaar.  

 Aftredend commissie technische zaken  M. de Bruyn:  stelt zich niet herkiesbaar. 
Deze functie wordt niet meer opgevuld. 

 Aftredend algemeen bestuurslid F. Jongerling: stelt zich niet herkiesbaar en 
functie wordt niet meer opgevuld. 

  
11. Rondvraag  
 
12. Sluiting (ca 22.30)  
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Aanwezig volgens de presentielijst 44 leden  
 
1. Opening/ mededelingen 

- Lisette de Graaf opent de vergadering en deelt mee dat zij deze vergadering 
voorzit en heet allen  welkom. 
Dhr. J. Raat , Joke en Jeroen Dekker en Kees Schol hebben zich afgemeld. 
Op 12 mei is er op de haven de seizoenopening met als afsluiting een 
barbecue. Zie het havenblad voor de agenda en hoe je aanmeld. 
 

2. Bestuurmutaties 
- Het jachthaven bestuur stelt als nieuwe voorzitter voor: Tom Fekkes. Van uit 

de zaal stelt Tom Fekkes zich voor aan de vergadering . Hij is o.a. raadslid van 
de gemeente Hoorn en werkt bij de douane en is al 4 jaar lid van de 
vereniging. Er stemmen 30 leden voor, 9 tegen en 3 onthoudingen. Het 
voorstel is aangenomen dhr. Tom Fekkes is de nieuwe voorzitter van de 
jachthaven. 

 
3. Terugblik op het in hijsen 

- Lisette vraagt aan een lid van de hijsploeg om daar verslag van te doen. Bob 
Beutinck geeft aan dat het in hijsen vlot is verlopen. Er hebben zich geen 
problemen voorgedaan. Lisette bedankt de hijsploeg voor hun inzet. 

- Jan Duif vraagt het woord en geeft aan dat hij het in hijsen te vroeg is. Alle 
brugbedieningen zijn vanaf 15 april afgestemd. Ook het uithijsen vindt hij te 
vroeg. Om te zorgen dat je van af 1 oktober het water uit kan moet je bijna 
half september al beginnen met de voorbereiding zoals je boot overvaren en 
mast eraf halen. Het vaarseizoen wordt daardoor bekort. Hij verzoekt om 1 
week later te starten. Dhr. Heiden oppert om eerst de stalen boten eruit te 
halen. Lisette geeft aan dat het vervroegd uithijsen een voorstel is van de 
liggers. Bij meerderheid van stemmen is in de havenvergadering van 19 
november 2010 vastgesteld voor seizoen 2011-2012 vroeger gaan hijsen. 

 
4. Status vrijwilligers 

Jan Neuteboom doet verslag van de vrijwilligers bijeenkomst van 12 april jl. 
(zie bijlage) Er ontstaat een discussie over het vrijwilliger zijn. Arie vraagt naar 
een kopie concept vrijwilligersvergoeding die hij toegezegd heeft. Jan zal deze 
als nog verstrekken, maar dat stuk is een intern concept stuk. 
Frouk Segaar geeft aan dat als je je opgeeft als vrijwilliger dat daar 
verplichtingen aan verbonden zijn.  
Jan Neuteboom deelt mee dat het bestuur heeft besloten dat per 1 januari 
2013 alle vergoedingen voor vrijwilligers worden afgeschaft. 
Een vrijwilliger van de hijsploeg geeft aan dat hij zich in 2013 dan niet meer 
beschikbaar stelt. Hij ziet de vergoeding als een tegemoetkoming in de 
brandstof kosten. Corrie van Drunen pleit voor een brandstofvergoeding. Uit 
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de zaal wordt gevraagd om hoeveel geld het gaat. De vergoedingen zijn ca 
2000 euro. 
Joop Pletting spreekt zijn zorgen uit over de op hand zijnde wijzigingen in de 
hijsploeg. 
Jan Neuteboom noemt nog even de kosten die de hijsploeg vergoed krijgen 
van de vereniging; eten en drinken tijdens de gehele hijsperiode, kleding en 
veiligheidsschoenen, opleidingen. 

 Dhr. Schultz geeft aan om aan de achterzijde  van het verhaal beginnen. 
 Tevens geeft hij aan dat volgens hem er te snel wordt gehesen. 

Tom Fekkes stelt voor om vlak na het vaarseizoen nog een bijeenkomst te 
plannen voor alle vrijwilligers. Na stemming wordt afgesproken dit op vrijdag 
7 september te houden. 
 

5. Financiën 
- Jan Borsboom verstrekt de definitieve jaarcijfers van 2011. De inkomsten en 

uitgaven lopen in de pas met de begroting.  Hij geeft aan dat de liggelden in 
het najaar worden verhoogd met de trend. Deze is 1 %. 

- Adri de Kruif meldt aan dat er minder bokken bezet waren, maar de schepen 
die we gestald hebben waren iets groter wat de inkomsten positief beïnvloed.  

- Arie Verschuur vraagt naar de jaarlijkse verhoging van de KNWV en of zij weer 
in slecht weer zitten. Het klopt dat zij wat te kort komen. 2 jaar terug heeft de 
KNWV een 1-malige extra bijdrage gevraagd van €7,50. Heden ligt de afdracht 
aan het verbond op €19,00. Op internet kun je volgen wat de KNWV allemaal 
doet voor de watersport. Mocht je lid zijn van meerdere 
watersportverenigingen dan kun je via de site je extra bijdrage terugvragen. 

  
 6. Rondvraag 

- Dhr. Robben vraagt hoe hij zich kan opgeven voor de kascontrole-commissie . 
Het jachthavenbestuur wil graag dat minimaal 1 lid van de afdeling jachthaven 
zich opgeeft voor deze kas commissie van de ZZV. Dit vergt ongeveer 2 
avonden per jaar.  Je kunt aanmelden in de havenvergadering van november 
2012. 

- Henk Mast (?)  geeft aan er spanning wegvloeit op steiger 8, hij heeft nog 
maar 190 volt. Dit zal aan de havenmeester worden gemeld. 

- Piet Zwaneveld vraagt of hijsen met staande mast mogelijk is. Dit is wel 
onderzocht toen de kraan werd ontworpen. De kosten waren toen dermate 
hoog, dat daar niet voor is gekozen. 

- Arie ?  is van mening dat de voorjaarsstalling groter is dan anders. Adri de 
Kruif geeft aan dat de voorjaarsstalling is bedoeld voor liggers die niet op de 
kant konden staan ivm plaats gebrek. Deze regel is de laatste jaren niet altijd 
strikt gehandhaafd. Indien nodig zal het bestuur maatregelen nemen om onze 
vrijwilligers te beschermen voor extra werkzaamheden en zonodig de regel 
weer streng te gaan toe te passen. 

- Dhr. Klingers meld dat hij na 10 jaar een knip en scheerbeurt heeft genomen. 
Hij vraagt zich af waarom de boten zo dicht op elkaar worden neergezet als er 
zeeën van ruimte is? Bestuur zal dit verzoek doorgeven aan de havenmeester. 

- Piet Zwaneveld bedankt de havenadministratie voor het vele werk in het 
afgelopen jaar.   

 Lisette sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn inbreng. 
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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 (indien mogelijk, anders overleggen met havenmeester), 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. 
• 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.  
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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 
(mochten er door weersomstandigheden aanpassingen nodig zijn, dan laat het 
bestuur u dit zo snel mogelijk weten) 

 
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 
 


