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Plaats: Jachthaven ZZV te West-Knollendam, kantine ‘t Oppertje  
Aanvang: 20.00 uur  

 

Agenda  
 

1. Opening / mededelingen  
 Voorjaarsstalling wordt per winterseizoen 2014-2015 afgeschaft. 
 Fietsenstalling 

 

2. Notulen vorige vergadering  
 

3. Ingekomen stukken  
 

4. Havenadministratie  

 Verslag van bezetting jachthaven  
 

5. Financiën  

 Verslag van de voorlopige jaarcijfers  
 

Pauze  
 

6. Technische (haven) zaken 
 Verslag uitgevoerd onderhoud 
 Verslag uithijsen 

 

7. Kantine  

 Verslag activiteiten  
 

8. Communicatie  

 Verslag havenblad “Afgemeerd”  
 

9. Bestuursmutaties  

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

Diane Rohof heeft gehoor gegeven aan de oproep en het bestuur draagt haar bij 
deze voor. 

 Aftredend secretaris H. den Hartog: stelt zich niet herkiesbaar. 

Bestuur draagt L. de Graaf-Zoet voor. 

 Aftredend algemeen bestuurslid M. Schultz. 

Bestuur doet bij deze een oproep wie deze functie als afgevaardigde van de hijsers 
over wil nemen. 

 M. de Jong is als technisch medewerker ondersteunend aan het bestuur aangetreden. 

  

10. Rondvraag  
 
11. Sluiting (ca 22.30 uur) 
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Aanwezig volgens presentielijst: 31 leden. 
 
 
1. Opening en Mededelingen 
 Tom opent de vergadering. 

 De nieuwe website is in de lucht: www.zzv-watersport.nl 
 In december 2012 hebben we een vrijwilligersavond gehad. 
 Meidert de Jong heeft aangeboden om technische ondersteuning te bieden samen met 

Henk vd Bosch. 
 Maarten Schultz is een inventarisatie aan het doen voor Wifi op de gehele jachthaven. 

 De vrijwilligers van het hijsen hebben nieuwe regenpakken gekregen. 
 
2. Ingekomen stukken: 
Er is een ingekomen stuk binnen gekomen over ideeën ivm werkzaamheden aan boten. Dit 
wordt meegenomen in de aankomende bestuursvergaderingen. 
 
3. Notulen najaarsvergadering 2012 
Blad. 1: geen bijzonderheden 
Blad. 2: geen bijzonderheden 
De notulen worden hierbij goed gekeurd. 
 
4. Uitbreiding bestuur 
Er hebben zich 2 kandidaten gemeld: 
Gusta Mieldijk: 20 personen stemmen voor / 0 personen stemmen tegen. 
Maarten Schultz: 20 personen stemmen voor / 5 personen stemmen tegen. 
 
5. Financiën 
Jan deelt de cijfers uit. 
We zijn netjes binnen de begroting gebleven. Er zijn geen extreme uitgaven gedaan. 
 
Er wordt een oproep gedaan of er iemand vanuit de afdeling Zeil-Motorboot of Jachthaven 
vanaf volgend jaar zitting wil nemen in de controle kascommissie.  
Sjors de Heus bied zich aan. 
 
6. Verslag feestcommissie en kantine 
De feestcommissie vertelt dat ze afgelopen december een vrijwilligersavond hebben 
georganiseerd die zeer positief is bevonden. 
Voor dit jaar staan nog op het lijstje: kofferbakmarkt met aansluitend een BBQ, 
Pinksterweekend naar Schagen en vrijwilligersdag op het eiland. 
 
Loes geeft aan dat de kantine goed draait, maar dat er dringend vrijwilligers nodig zijn. Er 
komen steeds meer dagen die niet gevuld kunnen worden omdat er een tekort is. 
Voor het schoonmaken van de vloer wordt weer een oproep gedaan in de Afgemeerd, want 
het is een behoorlijke klus en meerdere handen maken licht werk. 
7. Verslag van de havenmeester 
* Hijsperiode 

www.zzv-watersport.nl
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De hijsperiode is goed verlopen. Een boot heeft een kleine schade opgelopen die 
ondertussen alweer verholpen is. 
 
* Voorjaarsstalling 
Er zijn 8 boten aangemeld voor de voorjaarsstalling. De rest zijn winterstallers die nog extra 
zijn blijven staan. Willem heeft aangegeven dat hiervoor gewoon voorjaarsstalling betaald 
moet worden. 
Op 22-4-2013 worden alle boten er weer ingehesen. 
 
* Lieren van de hijskraan. 
Na 18 jaar trouwe dienst zijn de lieren van de hijskraan overleden en zijn er nieuwe 
aangeschaft. 
 
* Milieuhok 
Willem geeft aan dat aan het einde van het winterseizoen het milieuhok een bende was. 
Graag hier met zijn allen opletten!!! 
Lege verfbakjes, lege verblikken en rolletjes kunnen gewoon in de grijze containers. Het gaat 
alleen om restanten verf die in de verfbak hoeven. 
 
* Kruiwagens 
De kruiwagens hebben een opknapbeurt gehad en zijn geschilderd. 
 
* Pasjes van het toegangshek 
De pasjes kunne absoluut niet tegen de zon! Let hier op als je ze in de auto bewaard. Als ze 
stuk zijn en je een nieuwe nodig hebt, moet je hiervoor betalen. 
 
* Hijsperiode 
De vrijwilligers worden bedankt voor de hulp tijdens de hijsperiode. 
Er zijn nu 4 heftruckchauffeurs (dhr. De Heus heeft zich recentelijk aangemeld). Willem 
zoekt hiervoor nu nog 1 vrijwilliger. 
 
* Stroom 
Het stroom op steiger 1, 2 en 3 zijn aangepast. Dit is meteen ook aangepast op de 
tekeningen. 
 
* Water 
Het water is weer aangesloten. Als er af en toe wat water onder de steigers uit spuit dan 
worden de leidingen doorgespoeld. 
 
* Er is een bos sleutels gevonden. Deze liggen bij Willem. 
 
* Bomen langs de sloot zijn gesnoeid. 
 
* H. Heijnen gaat 2 boeidelen van de kantine vervangen. 
 
* Vrijwilligers 
Willem Blom zoekt vrijwilligers voor een aantal klussen: 
- dak van het milieuhok vervangen. 
- bomen snoeien aan de noord-kant. 
- her straten tussen loods en jollenplateau. 
- steigers afspuiten. Dhr. Eilander heeft zich aangemeld. 
- 1x per maand flink schoonmaken van de toiletten. 
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8. PAUZE 
 
9. Rondvraag 
Dhr. Engelhard: 
Hoe zit het met de vergoedingen? 
Degene die tot vorig jaar vrijwilliger was blijft zijn vergoeding houden. 
Degene die zich daarna aangemeld hebben krijgen geen vergoeding meer, dus 
Uitsterfconstructie. 
 
Dhr. Andrea: 
Kappen van bomen. Mag dit gebruikt worden voor openhaard hout? 
Misschien krijg je zo vrijwilligers. Dus wil je openhaard hout dan mag je komen kappen. 
 
Afvoeren van straatvuil kan ook hvc inleverstation aan de overkant. Oude terrein van 
baanstede. 
 
Mevr. de Graaf:  
Huishoudelijk regelement (havenreglement) up to date in de kantine. 
Schuurbeleid/Winterregelement: er wordt een nieuwe gemaakt door bestuur i.o.m. Willem 
en deze wordt verspreid. 
 
Dhr. Bron: doet een optie over het onderhoud van de onderkant van het schip na een 
bepaalde periode niet meer mag. 
Dit komt in de eerstvolgende afgemeerd. 
Overbrengen van boten van de ene naar de andere kant ivm winter naar voorjaarsstalling, 
zonder dat degene vd boot niet aanwezig is, ook hierin opnemen. 
 
Mevr. Segaar:  
kunnen we op wat met het weer regelen?  
we sturen een email naar de weerman. 
 
Dhr. Heiden:  
kan er geen loods geplaatst worden? Dit is op dit moment niet mogelijk ivm financiën. We 
nemen dit voorstel mee samen met het schuurbeleid. 
 
Regelement ook op het raam plakken! 
 
Dhr. Bron:  
Gasfles afkoppelen. Daar zitten ook gevaren aan. Tom komt hier nog op terug met Leen.  
 
Mevr. Segaar:  
Opslag gasflessen. Als deze aanwezig zijn op de boten dan gaat de brandweer er niet tussen 
om te blussen. Officieel moeten ze van boord zijn.  
We gaan info inwinnen bij de brandweer! 
 
Dhr. Verschuur: 
Verlengen schuur om de heftrucks beide binnen te zetten. Binnen staan ze onder de 
condens, buiten waaien ze droog. 
 
Mevr. Neuteboom 
Is het leuk om een aantal klusdagen te organiseren zodat we dit gezamenlijk op kunnen 
pakken met vrijwilligers. 
Dit wordt leuk gevonden door iedereen. Dit gaan we organiseren. 
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Dhr. vd Bosch: 
Wat gaan de nieuwe leden doen in het bestuur? 
Het werk wordt hier op de haven gedaan door vrijwilligers en havenmeester. 
Er worden besluiten genomen voor bepaalde werkzaamheden. Er moeten ideeën 
binnenkomen en weten wat er onder de liggers speelt. Daar zijn mensen voor nodig en 
daarvoor hebben die mensen zich aangemeld. 
 
Dhr. Blom: 
Zaan is een stuk gebaggerd. Laatste gedeelte niet. 
Er wordt een oplossing voor gezocht, maar dit is niet zo 1, 2, 3 opgelost. 
 
Dhr. Rohof: 
Valt de mastenpaal onder de keuring?  
Ja, deze is gekeurd. 
Hijskracht is 650 kg. 
 
Dhr. Wijker: 
Wat gaan we doen met de buitensteiger van het eiland? Deze moet afgesloten worden. Hier 
wordt door het algemeen bestuur over gepraat met provincie. 
Buitensteiger vh eiland is van het schap. Deze steiger + de oever (stukje grond) van 
oostkant is heel slecht. Deze is beoordeeld door de provincie en de wedervraag is of wij dat 
stukje niet willen kopen.  
 
Het liefst willen wij daar een stalen damwand in hebben.  
Mevr. Segaar neemt dit mee in overleg met het schap. 
 
Is er nog een beslissing genomen over de sticker vh eiland? 
Jan B. Heeft een doos mee met ZZV-stickers. Deze kunnen bij hem opgehaald worden. 
 
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering 
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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 hogedrukspuiten. 

• 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 4 x 6 meter 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 

Perago e.d. is niet toegestaan. 

  

  

http://www.zzv-watersport.nl/havenreglement/winterregelement/46-winterreglement.html
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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. 

• Schuren aan de schepen, zowel op de wal als in het water is tot 1 Maart 

toegestaan. 

 

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. 
  
Het bestuur van de jachthaven West Knollendam. 

1-9-2013 
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In de havenvergadering van 17 november 2011 is het verzoek van liggers gekomen 
om regels vast te stellen voor het gebruik van de fietsenstalling. Helaas hebben we 
moeten constateren dat de fietsenstalling nog steeds overvol staat! (en niet alleen 
met fietsen!!!) Hierbij versturen we nog een keer de vastgestelde regels, dus zorg er 
voor dat uw fiets op de juiste plek  
 
 
De stallingruimte is bedoeld voor: 
- het stallen van fietsen voor liggers die per fiets naar de haven komen . 
- het stallen van de havenfiets(en) tbv de liggers en passanten. 
 
Om controle te kunnen uitoefenen dienen de fietsen gelabeld te zijn met de naam 
van de eigenaar.  
 
In de winter periode is de stalling uitsluitend bezet met de havenfiets(en) en 
soms met een fiets van een ligger die met de fiets komt. Voor de rest is deze 
leeg. Dus gelabelde fietsen worden niet tijdens de winterperiode gestald in de 
fietsenstalling! 
In de zomer is de stalling alleen bezet met fietsen die gelabeld zijn en waarvan de 
eigenaar op zijn boot zit. 
 
In bijzondere gevallen kan bij het bestuur een verzoek worden ingediend tot afwijking 
op de gebruiksregels. 
 
De ligger die zijn fiets nu heeft gestald en niet aan de boven genoemde regels 
voldoet heeft de gelegenheid tot 1 december 2013 zijn fiets te verwijderen.  
Hierna heeft de havenmeester opdracht om alle fietsen te verwijderen die niet aan de 
gestelde regels voldoen.  
 
 
 
Het jachthavenbestuur ZZV 


