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November 
 
Brrrrrr, wat is het ondertussen koud geworden!!! 
Zou de winter al op komst zijn? De speculaties beginnen al….. 
 
Veel boten staan weer op de kant: hijsers bedankt voor de goede zorgen tijdens de 
hijsperiode. Kantinemederwerkers: bedankt dat we tussendoor een lekkere warme 
bak koffie ed konden/kunnen nuttigen. Ondertussen is door velen het klussen aan 
zijn/haar boot begonnen. Schuurpapier hier, lik verf daar, nieuwe ramen, rubbers, 
dakluiken, noem maar op. 
Allemaal om de boot weer op en top klaar te maken voor het volgende vaarseizoen. 
Allen, succes met klussen! 
 
In de vorige Afgemeerd heb ik een oproep gedaan voor het sturen van uw mooiste 
vakantiefoto. Ik heb hierop 1 reactie gehad, dus bij deze dhr. Koch, uw foto staat op 
de voorkant. 
Helaas heb ik dit keer geen inzendingen gehad. Wel kunt u de notulen hierin vinden 
van de afgelopen havenvergadering en de gebruikelijke vaste rubrieken. 
Hopelijk kunt u mij helpen om de volgende editie weer wat meer inhoud te geven. 
 
Bij deze wil ik u alvast een goede decembermaand toewensen! 
Maak er een mooi uiteinde van en tot ziens op de Nieuwjaarsreceptie. 
 
 
Lisette de Graaf-Zoet 
 
 
 
 
 
  

 
Webadres: www.jachthavenzzv.nl 

 
De volgende ‘Afgemeerd’  kunt u  
verwachten omstreeks  
eind januari 2013. 
 
Copy inleveren voor 20 januari 2013 !  

 

 

http://www.jachthavenzzv.nl/
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In de najaarsvergadering, waarvan u binnenkort het verslag krijgt, is over een aantal 

dingen gesproken. Een aantal wil ik graag toelichten. 

Er zijn nogal wat liggers die problemen hebben met het winterreglement. Het 

bestuur onderkent dit, maar het was te kort dag voor de hijsperiode om e.e.a. nog te 

regelen. In de winterperiode gaan we werken aan een nieuw winterreglement. 

Uitgangspunten daarbij zijn dat dit reglement regels stelt aan situaties waarin liggers 

last van elkaar hebben maar wel dusdanig dat iedereen zijn 

onderhoudswerkzaamheden kan doen. Daarbij wil ik ook een beroep doen op uw 

gezonde verstand en enige tolerantie naar elkaar toe.  Ik ga ervan uit dat iedereen 

wel weet wanneer bepaalde activiteiten overlast veroorzaken en wat hij er aan kan 

doen om dat zoveel mogelijk te beperken. Als dit gezonde verstand er niet is, zal het 

reglement daarin voorzien. In de voorjaarsvergadering zal dit nieuwe reglement aan 

u worden voorgelegd. 

Ook zal de rol van de havenmeester in deze voor iedereen duidelijk gemaakt worden.  

Verder was Willem Blom voor de eerste keer aanwezig op deze vergadering. De 

kritiek die een tweetal mensen op hem hadden kon dan ook binnen twee dagen 

opgelost worden. Prima dus dat Willem erbij was. Verder heeft hij verslag gedaan 

van de werkzaamheden die in 2012 verricht zijn. 

Er is weer een bijeenkomst geweest met de groep vrijwilligers. Na deze bijeenkomst 

zijn een aantal vrijwilligers met Willem Blom om de tafel gaan zitten. En eindelijk na 

jaren is er weer een avond voor de vrijwilligers georganiseerd!!! Petje af. 

Een minpuntje is het feit dat de lieren van de kraan vorige week afgekeurd zijn. 

Inmiddels is er zicht op een oplossing, zodat we in het voorjaar weer veilig kunnen 

hijsen. 

Verder rest mij nog u allen prettige en gezonde feestdagen toe te wensen. Vergeet 

ook niet om de nieuwjaarsborrel in uw agenda te zetten. Die is op 5 januari 2013 om 

15.00 uur in de kantine. 

  

Tom Fekkes 

voorzitter 
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December 
12 Bestuursvergadering 
25+26 Kerst 
29 Vrijwilligersavond: Afsluiting 2012 
 
Wijzigingen voorbehouden 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Noteer de volgende festiviteiten alvast in uw agenda!! 
 
5 januari:  Nieuwjaarsreceptie 15.00-18.00 uur 
27 april:   Kofferbakmarkt + barbecue  
17 t/m 20 mei: ZZV-pinksterweekend in Amsterdam 

(in volgende editie uitgebreidere informatie)  
25 mei:  Vrijwilligersfeest op eiland “De Nes” 
21 december: Vrijwilligersavond: Afsluiting 2013  
 
De volledige jaaragenda komt in editie van januari 2013 
 
 
 



 

6 

 
Zoals u misschien wel gezien heeft, kampt de kantineploeg met een tekort aan 
mensen. Het gevolg is dat tijdens de winterperiode de kantine een aantal dagen niet 
geopend kan zijn. 
Maar werken aan je boot zonder kantine is ongeveer hetzelfde als schaatsen zonder 
koek en zopie. En we hebben niet voor niets zo'n mooie kantine.  
Mensen die willen bijdragen aan de kantineploeg kunnen zich melden bij Loes 

Neuteboom (telefoon 06‐22459987) 
 
 

 
 
Najaarsvergadering 15 november 2012 
Aanwezig: 35 leden. 
 
1. Opening/medelingen  

De volgende leden zijn verhinderd: P.v.d Steen, A Terpstra, M.de Bruin. 
 
2.  Verslag 15 november 2012 

punt 6: R.Mast dient Maarten te zijn. 
Verslag wordt goed gekeurd. 

 
3. Ingekomen stukken 
 
4. Algemeen 
 Het bestuur bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet voor de haven in 2012. 
 
5. Havenadministratie 
 
6.  Financien 

Jab Bosboom verstrekt de voorlopige cijfers van 2012. Naar aanleiding van 
een schriftelijk verzoek zal de balans van het vorige jaar worden verstrekt. De 
balans van 2012 wordt verstrekt op de algemene leden vergadering van de 
ZZV. De vereniging staat er financieel gezond voor. 
Een vraag uit de zaal waar de rente staat geeft aan dat deze is opgenomen in 
de post diversen. 
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De penningmeester stelt voor om dit jaar geen trend verhoging toe te passen , 
alleen de BTW verhoging door te berekenen. 
De aanwezigen gaan akkoord met het voorstel. 
 

7. Technische zaken 
De havenmeester W. Blom geeft een overzicht van de activiteiten van het 
afgelopen seizoen. Het uithijsen is vlotjes verlopen. Het enige minpunt was 
dat er nog steeds bootbezitters alleen komen afspuiten ipv met zijn tweeen. 
Dit duurt dan erg lang voor de hijsploeg. Maak een afspraak met de eigenaar 
die voor of achter je eruit gehezen wordt. 
 
Willem geeft aan dat aan de klachten van de bladeren weinig meer gedaan 
kan worden. De bomen worden kortgehouden om het aantal bladeren zo min 
mogelijk te laten zijn.  
 
De laatste 40 bokken zijn van nieuwe poten voorzien. Er zijn plannen om elk 
jaar een tiental bokken te laten stralen en coaten. 
 
De stroom voorziening van steiger 7 en 8 is verbeterd. Dit betekend niet dat 
deze geschikt is voor grote verbuikers zoals elektrische kachels, wasmachines 
e.d.. 
 
Het chemo toilet is in gebruik genomen. Hij verzoekt wel de installatie schoon 
achter te laten. 
 
De botenkraan is weer opgeknapt, zodat deze weer werd goed gekeurd. 
 
De drinkwaterinstallatie is uitgebreid. Ivm legionella bestendige installatie kunt 
u soms water horen spuiten. Dit gebeurt doordat temperatuur kleppen dan 
open springen om water door te spoelen. 
 
Willem vraagt aandacht voor de milieuhok. Wil een ieder zijn scheepsafval in 
de juiste container gooien en huisvuil niet op de haven weggooien! 
 
Willem vraagt hulp van de leden voor de volgende werkzaamheden: 

 Het schouwen van de sloot. 

 Het bosmaaien tussen de bomen. 

 Het herstraten van de tegels bij de loods.  

 U kunt zich melden bij de havenmeester. 

 
Willem bedankt alle vrijwilligers die hem het afgelopen jaar hebben geholpen. 

 
Pauze 
 
8. Bestuursmutaties 

De heren Frank Jongerling en Mike de Bruin zijn afgetreden. Het bestuur 
bedankt beide voor de vele werkzaamheden voor de vereniging en bied hun 
namens de vereniging een attentie aan. De hr. M. de Bruin zal dat later 
ontvangen ivm afwezigheid. 
Deze beide functies worden niet ingevuld. 
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9. Rondvraag 

-vraag: over baggerwerk Zaan.  
Zover het bestuur weet wordt de Zaan dieper gemaakt en breder. Het 
baggerwerk is in de laatste fase. 
 
- hans: Kan de verenigingssticker weer ingevoerd worden ivm controle 
op het ZZV-eiland.  
Jan Borsboom zal dit verzoek overbrengen aan het algemeen bestuur. De 
stikker is ooit afgeschaft ivm de kosten. 
 
-vraag: Kan er ook een hal worden gebouwd om ook overdekt te kunnen 
overwinteren? 
Het bestuur is niet voornemens dit te realiseren. 
 
-vraag: Zijn er nog zzv vlaggen?  
De havenmeester heeft er nog een aantal. Ze zullen worden bij besteld. 
 
-Joop: Hoe het zit met de commotie tussen kantine/hijsploeg? 
T.Fekkes zegt toe dat er een verslag zal volgen als dit is besproken. 
 
-Maarten: Is er enig zicht op of er nieuwe mensen zijn op te leiden om de 
heftruck te besturen? 
We zullen gegadigden vragen. Bij voorkeur 4 tot 6 personen dan kan de 
opleiding bij de zzv gebeuren. 
 
-vraag: Kunnen er nieuwe regenpakken voor de hijsploeg komen?  
We horen van de havenmeester wel welke uitrusting stukken nodig zijn. 
 
- Jo de Graaf: In het winter reglement staat dat roterende borstels niet 
gebruikt mogen worden zonder beschermende maatregelen.  
Bij overtreding dient de havenmeester te worden ingelicht. Hij zal de ligger 
aangeven wat hij mag doen en onder welke voorwaarden. Het schuur beleid is 
voor komend seizoen tot 1 april alleen ‘s morgens. Bestuur zal volgend seizoen 
de datum heroverwegen.  

 
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de 
vergadering 
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Helaas is de tros de vorige keer niet doorgegeven, maar er is ook geen gehoor 
gegeven aan de oproep die zij hebben gedaan.  
Ik moet jullie dus teleurstellen maar dit keer geen “De tros van……” 
 
 
Dus bij deze de oproep aan jullie: Wie wil de volgende “De tros van…..” verzorgen? 
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Sneeuwbalkoekjes 
 

Deze koekjes hebben een legio benamingen op het internet, met name engelstalige websites noemen ze Russian 

tea cakes, Mexican wedding cookies. Terwijl ik best zeker weet dat ze evenveel met Rusland als met mexikaanse 

trouwerijen te maken hebben - niets. Een ding zeker - dit is een lekker brosse, smaakvolle koekje dat van uiterlijk 

mij aan een sneeuwbal doet denken. Wat mij betreft is het dan ook zowat het volmaakte kerstkoekje. 

 
 
 
Ingrediënten  

 200 g roomboter, op kamertemperatuur 

 50 g poedersuiker 

 150 g gemalen hazelnoot (of andere noten, zoals 

walnoten of amandelen) 

 snufje zout 

 200 g bloem 

 extra suiker om de koekjes in te wentelen 

 
Voorbereiding 

1. De roomboter met poedersuiker en zout opkloppen, 

de bloem en gemalen noten toevoegen en snel 

kneden tot er een deeg ontstaat. Net als met alle 

koekjes, te lang kneden is niet aanbevolen, dit 

maakt het eindproduct taai.  

2. In folie omwikkelen en 2 uur of langer in de 

koelkast laten liggen. 

 

Bereidingswijze 
1. Oven voorverwarmen tot 200 C.  

2. Het deeg tot kleine balletjes rollen (doorsnee van 1,5-2 cm) en 10-12 minuten 

bakken.  

3. Minuut of 5-10 laten staan. 

4. Terwijl ze nog heet zijn, maar in ieder geval genoeg afgekoeld om beet te kunnen 

pakken, ze in poedersuiker omwentelen. Anders gewoon met poedersuiker 

bestrooien. Hete koekjes zijn erg bros. 

 
Tip 
Bewaren in een luchtdichte koektrommel. 

Erg lekker met een kop thee, koffie, melk, chocolademelk. 

 
Eet smakelijk! 

http://images.smulweb.nl/recepten/1396743/high_res/hkvert1.jpg
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De oplossing kunt u vinden in de volgende ‘Afgemeerd’. 

 

 

 
 

Oplossing Sudoku mei 
 
 
 
 
 
 

7 4 9 1 5 3 8 6 2 

2 6 3 9 4 8 7 5 1 

1 5 8 7 2 6 3 9 4 

4 9 5 8 1 7 6 2 3 

6 2 1 5 3 4 9 8 7 

8 3 7 2 6 9 4 1 5 

9 1 4 3 8 2 5 7 6 

5 7 6 4 9 1 2 3 8 

3 8 2 6 7 5 1 4 9 

 

 
 

 
 
 
 

http://www.lekkerpuzzelen.nl/

