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Beste liggers van onze jachthaven. 
De winter is bijna weer begonnen en alle boten staan weer op de kant. Iedereen heeft weer 

een start gemaakt met het klussen. Helaas werkt het weer nog niet zo heel erg mee, maar 
daar zal vast snel verandering in komen.... 
 

Ik wil als eerste even mijn excusus aanbieden dat dit krantje een paar dagen later bij jullie in 
de mailbox (of op de mat) is komen vallen. Dit had wat verschillende redenen, zoals de 
notulen van de vergadering die ik hierin nog wilde meenemen, een stukje over de AED-

cursusavond en dan nog mijn andere drukke werkleven. Maar goed, hier is hij dan en ik 
hoop dat jullie hem weer met veel plezier zullen lezen.  
Ik heb gisteren van de webmaster vernomen dat onze nieuwe website waarschijnlijk deze 

week in de lucht gaat! U kunt hem gewoon vinden onder de oude vertrouwde naam die u 
onderaan deze pagina kunt vinden. Ik zou zeggen: veel kijkplezier en mocht u wat op- en/of 
aanmerkingen hebben dan horen wij deze graag. 

 
Een punt wat ik u nog even mee wilde geven is dat ik u bij deze alvast waarschuw voor het 
uithijsen van uw boot volgend jaar. Laat u niet in de mailing nemen door een aantal 

mederwerkers uit de hijsploeg. Het kan zomaar vóórkomen dat men de eigenaren van 
motorboten verzoeken een touw onder hun boot te laten lopen voor de singels. Trap hier 
dus niet in! Maar des al niet te min: Hijsploeg, toch wil ik jullie weer bedanken voor de 

goede zorgen! (Enne, Rinus en Ari, het zij jullie vergeven) 
 
Na de startbijeenkomst van de commissie vrijwilligerswerk is mij gevraagd u te willen 
meededelen dat ze begonnen zijn. Afgelopen donderdag is er door de voorzitter van het 

bestuur een startsein gegeven en is er verduidelijking gegeven over wat te gaan 
onderzoeken/uitwerken. De mannen gaven aan er veel zin in te hebben.  Ik wil hen bij deze 
veel plezier wensen bij de klus.  

 
Als laatste wil ik jullie vragen om mij teksten en verhalen toe te zenden. Deze oplage is niet 
zo groot, omdat ik weinig toegeleverd heb gekregen. Graag zou ik voor in januari leuke 

anekdotes, vakantieverhalen of andere dingen willen verwerken. Het havenblad is er voor 
elke ligger, maar moet ook een beetje gemaakt worden door ons als liggers. 
 

 
In iedergeval wil ik jullie bij deze fijne sinterklaasdagen toewensen. En als de Sint weer uit 
het land is vertrokken kunt u zich gaan richten op de Kerstdagen en Oud & Nieuw.  Maak er 

allen op uw eigen manier wat moois van en geniet van de mensen om u heen! 
 
 

Met vriendelijke groeten, 
Lisette de Graaf-Zoet 
 

 
 

 

Webadres: www.jachthavenzzv.nl 
 

De volgende Afgemeerd kunt u verwachten 
omstreeks eind januari 2010; 
 

Copy inleveren voor 20 januari !  
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Bestuurpraatjes 
Na de uitkomst van het laatste nummer van onze havenblad in september van dit jaar is er 
weer veel gebeurd op de haven. De boten zijn weer op de kant gehesen door een 
enthousiaste club, dit onder leiding van de havenmeester. De nieuwe heftruck werkte 

uitstekend, maar voor de chauffeurs had hij een extra verrassing. De uitlaatgassen kwamen 
de cabine binnen door een lekkage in de uitlaat. Hierdoor werd er met een gasmasker 
opgereden en deuren wijd open. Dit was wel een domper, want je mag van een bekende 

firma met goede naam verwachten, dat zij goed en heel spul leveren, ook al is dit tweede 
hands. Al met al is het uithijsen heel vlot verlopen, met die kanttekening dat er flink wat 
mensen alléén kwamen om hun boot af te spuiten. De afspraak is dat er minimaal twee 

personen aanwezig moeten zijn. Dus laten we ons daar volgend jaar aanhouden of we 
moeten andere afspraken gaan maken.  In het voorjaar na de paasdagen willen weer in 
gaan hijsen, waarbij in het tempo waarin alles verloopt, de voorjaarsstallers na 15 april de 

kant op kunnen. Hierdoor kan het terrein in begin mei weer totaal beschikbaar zijn voor het 
parkeren van onze vervoersmiddelen. 
 

In de havenvergadering is door het bestuur het voorstel gedaan om de in -en uithijsdata te 
veranderen van rond 15 april naar 1 april en in het najaar van 15 oktober naar 1 oktober. Dit 
voorstel heeft voor- en nadelen en in de vergadering werd er zeer wisselend op gereageerd. 

Hierop heeft het bestuur het voorstel weer teruggenomen.  De afspraak werd gemaakt dat 
dit onderwerp in het voorjaar besproken kan gaan worden in een informele meeting of in 
een extra liggersvergadering, welke is gepland op 30 maart 2010.  

 
In de havenvergadering kwamen vele punten aan de orde en zal u mogelijk nieuwsgierig zijn 
naar wat er verder is besproken. Toch een paar leuke punten: de tarieven gaan volgend jaar 

niet omhoog, behalve die van de wasmachine en droger, dit wordt samen 6 euro. De haven 
lag van de zomer vol en de winterstalling op de kant is nu meer dan vol.  De havenfinanciën 
zijn gezond. Om u verder te informeren  zal in dit havenblad het verslag van de 
havenvergadering geplaatst  worden. 

 
Winterstalling 
Dat het vaarseizoen afgelopen is, is duidelijk te merken in de kantine; het is weer gezellig 

druk. De vrijwilligers hebben het er druk mee en laten menig kop soep en drankje over de 
bar gaan. 
Het is geweldig dat een toch vrij kleine club vrijwilligers op de haven mede het geheel laten 

functioneren. Of dit is in de hijsploeg, kantine of werkploeg op de haven; er wordt veel werk 
verzet, dit voor de andere liggers op de haven. Een werkgroep gaat onderzoeken hoe we de 
andere liggers kunnen gaan betrekken in het gebeuren op de haven, want we blijven een 

vereniging. Dan mag je van de liggers/leden ZZV wat verwachten. Wat dat nou zou moeten 
zijn, gaat de werkgroep onderzoeken en zij komt  volgend jaar met  eventuele voorstellen.  

 



Parkeren op de haven. 
Bij de kraan is een vak gemarkeerd waar het niet is toegestaan te parkeren. Dit heeft een 
heel goede reden, want dit is de plek voor de brandweer en/of andere hulpdiensten. 
In de weekenden, als het mooi weer is om aan de boot te werken, staat de haven tjokvol 

met auto‟s. Dan moet men tussen de auto‟s door een weg zoeken. Je moet er toch niet 
aandenken dat als er ergens brand uitbreekt in een boot op de kant of in de haven, de 
brandweer niet op het terrein kan komen. Wat voor paniek zal dit geven en welke gevolgen  
zal dit  hebben voor mensen en hun dierbare spullen. Dus hierbij het dringende verzoek: 

”plaats geen auto‟s in dit vak bij de kraan”. 

 
Huisdieren in de kantine. 
In een eerder havenblad was door het bestuur aangegeven dat het verboden was om 
huisdieren mee te nemen in de kantine, dit tijdens de officiële openingstijden.  Een barlid 
heeft dit nader uitgezocht en de conclusie is dat het wel toegestaan is dat huisdieren in de 

kantine mogen komen. Hiermee heeft het bestuur het vorige besluit opgeheven. Wel blijft 
het verzoek overeind de huisdieren (honden) niet op de stoelen of tafels plaats te laten 
nemen.   

 
Nieuwjaarsreceptie 
De receptie zal volgend jaar voor het eerst officieel in West-Knollendam en in de Havenstraat 

worden gehouden. In de Havenstraat is die van 11.00 uur tot 13.00 uur met broodje en wat 
lekkers en in de middag om 15.00 uur in ‟t Oppertje. U bent op zondag 3 januari 2010 op 
beiden bijeenkomsten van harte welkom. 

 
 

Johan Raat 

Voorzitter jachthavenbestuur 
  

   



 
 

 

Weetje en een Watje van de havenmeester. 

  
Ik wil dit als havenmeester even kwijt. 
Waarom is er altijd zoveel onheil, wangunst, haat en jalozie onder de liggers op de haven. Ik 
word er onpasselijk van. 

Denk eens aan de mensen die wat mankeren en ernstig ziek zijn. 
Afgelopen week stond hier nog een ziekenauto op het terrein, met Tiny Binsbergen er in. Zij 
nam afscheid van haar boot, omdat zij niet meer zo lang te leven heeeft. En Rurik Swart die 

kort geleden overleden is. 
Waarom gaan wij niet leuker met elkaar om op de haven? 
De haven ligt er prachtig bij en we hebben alles tot onze beschikking. 

Als er wat is, kom dan rechtstreeks naar mij toe. Dan kunnen wij er wat aan doen, maar 
praat niet achter mij rug om, dan word het alleen maar erger. 
 

En dit nog: Er zijn witte strepen getrokken voor de kraanbaan met NP er in. Dat is voor de 
BRANDWEER en om de mensen gelegenheid te geven hun bootje via het jollenplateau te 
water te laten en dat wij als werkploeg de ruimte hebben om te werken. 

 
Als jullie lassen en slijpen denk dan om de buren A.U.B. en dek de boot van jezelf en de 
buurman af met dekzeilen. Dan kan er veel. 
Ga elkaar niet dwars zitten; iedereen moet wel eens lassen en slijpen, werk met elkaar. Als 

je klaar bent veeg je zeil onder de boot schoon, dan waait het niet bij de buren op de boot 
en vergeet niet je stekker eruit te trekken. Het is voor uw eigen veilligheid. 
 

Ik hoop dat iedereen hier wat van op steekt en dat wij een plezierige winterstalling hebben. 
  
Vriendelijke groeten Willem Blom.     
 



 

 
 
 
Januari 

4 Nieuwjaarsreceptie 
15.00- 17.00 uur                                                 
locatie „t Oppertje 

27 Bestuurvergadering 
jachthaven  

 

Februari 
6-11 Boot Holland Leeuwarden 
7 Bezoek scheepswerf 

Contest Yacht 
14 t/m 22 Krokusvakantie bo  
  

Maart 
3 Bestuurvergadering 

jachthaven 

3-8 Hiswa Rai Amsterdam 
7 vrijwilligersavond 
10 Lezing Michel Poulie 

 Lokatie Komboffie  
20 LEDEN MEETS BESTUUR                                                   

20.00 uur 

lokatie ‟t Oppertje 
24 ALGEMENE LEDEN 

VERGADERING                            

20.00 uur 
locatie Komboffie 

  

April 
7 Bestuurvergadering 

jachthaven 
10-14 Paasvakantie bo  

12+13 Pasen 
18 START inhijsen  
25-4 t/m 5-5 Mei vakantie bo 

 
Mei 
7 Bestuurvergadering 

jachthaven 
16 Havenjaarfeest  

West-Knollendam 

21 Hemelvaart 

 
 
 
Mei 

24 zomersluiting „t Oppertje 
31 Pinksteren 1e 

uni 

Juni 
1 Pinksteren 2e 
4 Bestuurvergadering 

jachthaven 
12-21 Oerol - Terschelling 
  

Juli 
4-31  zomervakantie bo  
 

Augustus 
1-16     zomervakantie bo  
27 Bestuurvergadering 

jachthaven 
29   Opening ‟t Oppertje 
 

September 
1-6 Hiswa te water IJmuiden 
29 Bestuurvergadering 

jachthaven 
 
Oktober 

15   START uithijsen  
17-25  herfstvakantie bo noord 
 

November 
3 Bestuurvergadering 

jachthaven 
17 LIGGERSVERGADERING 

20.00 uur                               
locatie West-Knollendam 

 

December 
8 Bestuurvergadering 

jachthaven 

25 t/m 31 kerstvakantie bo 
25+26 Kerst  
 

 
 

In de volgende edite komt de jaaragenda voor 2010 (deze is nog niet helemaal klaar)



 
 

 
 

 

 
 
Wie o wie komt ons helpen. 
 

Door het afvallen van een aantal vrijwilligers, ben ik met de 
meeste spoed op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Vele van u 
willen graag dat de kantine wekelijks geopend is van vrijdag 

tot zondag, de feestdagen zoals Pasen, Pinkster etc. etc. en, 
alle dagen tijdens de hijsperiodes. Maar doordat ik nu toch 
met een tekort aan vrijwilligers kom te zitten, weet ik niet of 

ik deze wens nog wel kan vervullen.  
 

Dus een dringende oproep. 
 

Je kunt zelf aangeven wanneer je wilt meedraaien en 
hoeveel keer per maand. Tijdens het maken van het rooster 
wordt hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Het zou 

wel fijn zijn als er enige regelmaat is.  
 
Ik ga binnenkort het rooster maken voor de periode januari 

2010 t/m 30 mei 2010 dus mail of bel mij. 
 
 

Wie o wie komt ons helpen 
Loes Neuteboom 
06-22459987 
loesneuteboom@kpnmail.nl 

 

 

 



 
 

 
 
Beste ZZV-ers,  

 
Ik ben Bob Beutick.  
Aan mij de taak om ook een stukje te schrijven. Ook ik 

heb een aardig vaarverleden. Toen ik 47 jaar geleden 
mijn vrouw Korrie leerde kennen, vertelde zij me: “Mijn 
ouders hebben een boot”. Daarop was mijn vraag: “Een 

boot? Wat moet je daar nou mee? In die zomer mocht 
ik voor het eerst een weekend mee. Daarna volgden er 
nog vele weekenden en vakanties.  

Na 4 jaar hebben wij ons eerste bootje gekocht; een opgebouwde tuindersvlet met 
een 1 cylinder motor. Die hebben we opgeknapt en na een paar jaar met winst 

verkocht en van dat geld weer wat anders gekocht. Zo hebben wij heel wat bootjes 
gehad. Ook onze dochters hebben het altijd leuk gevonden: zomers het liefst de hele 
dag in het water en „s winters op hun manier helpen klussen aan de boot. Nog 

steeds beleven wij veel plezier aan onze boot.  
Mijn taak als hulphavenmeester vind ik ook erg 
leuk, maar nog leuker vind ik het hijsen van de 

boten. Zoals bart al schreef doe ik dat heel 
precies, samen met de hele hijsploeg. Het geeft 
de mensen, waarvan de boot op dat moment 

gehesen wordt, veel vertrouwen en daar 
doen we het voor. Ook ben ik het met bart eens 
dat het leuk zou zijn om de leden van de ZZV 

allemaal met de neus dezelfde kant op te 
kunnen krijgen. Wij doen daar als 
vrijwilligers ons uiterste best voor.  

Hierbij wil ik het verder laten, want als ik op moet schrijven wat wij met onze boten 
allemaal hebben beleeft wordt dat een heel boek. 

 
Ik wens iedereen een goed vaarseizoen in 2010 en hopelijk net zo mooi weer als de 
afgelopen zomer. 

 
Vriendelijke groeten van Bob en Korrie Beutick. 
Ik geef de TROS door aan Leen Bron. 

 

 

 



 
 
 

Na een leuke en vooral leerzame curusavond kunnen er weer een heel aantal 
mensen reanimeren en de AED bedienen! 
 
Afgelopen woensdag 25 november hebben een aantal liggers van de haven de cursus 
gevolgd. De cursus werd gegeven door Gert-Jan (ambulancechauffeur) en Dineke  
(docente EHBO). Om 19.30 werd er begonnen met 

een stukje theorie met een mooie demonstratie van 
Corrie. Daarna zijn we in 3 groepen zelf gestart met 
de praktijk. Eerst heeft iedereen geleerd om te 
reanimeren. Het mond-op-mond-beandemen 

mochten we niet doen: Lang leve de Mexicaan! (-se 
griep).  Na de pauze met een drankje hebben we de 
AED uitgelegd gekregen en hebben we in 2-tallen 

hier ook nog mee geoefend. Al met al was het een 
zeer leerzame en leuke avond! De geslaagden zijn: B. 
Beutick, C. Beutick, A. de Boer, E. de Boer, L. Bron, J. Bron, J. Dekker, L. de Graaf, J. De 

Graaf-van „t Hof, A. de Graaf, L. de Graaf-Zoet, R.Kluft, G. Mieldijk, G. Put, J. Put, F. Segaar, 
F. van Oeveren, J. van Oeveren, A. Verschuur en J. Verschuur. 
Bij deze wil ik jullie allen van harte feliciteren!  

 
Na deze avond heeft Dieneke nog een mail gestuurd met daarin geschreven dat ze het een 
hele leuke avond vond. Ze vond het een leuk gezelschap en aardige mensen. Daarom heeft 

ze aangeboden, geheel belangeloos, een vervolgopleiding te geven voor de mensen die dat 
leuk vinden. Het gaat hierbij met name om bv verslikking, verstuiking, verbranding, wonden 
etc. Zij stelt dat, zeker voor mensen die op een boot op elkaar aangewezen zijn, dat erg 

belangrijk kan zijn. Mocht u hiervoor interesse hebben, geeft u dan uw naam, 
telefoonnummer en evt. mailadres aan mij door en dan zal ik zorgen dat deze bij Corrie 
terecht komen. 

 
De lijst met namen van de mensen die u kunt benaderen in nood hangt nu onder de AED in 
het toiletgebouw. Kijk hier allen eens op dan weet u wie u kan roepen.  

Hieronder volgt nog een kleine impressie van de avond 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

  



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ZZV Zaanlandsche  Zeil Vereniging 
Jachthaven     ZZV Piet Kuiperlaan 53 1521 PH  West-Knollendam       075-6287934 

 
 
 

Notulen 17 november 2009 
 
 
Aanwezig volgens de presentielijst: 47 leden  

 
1. Opening & mededelingen 

- De voorzitter Johan Raat opent de vergadering en heet allen welkom. Hij deelt mee 

dat de agenda van deze vergadering in de 4e havenkrant en website is verspreid. Het 
verslag heeft in de nieuwsbrief van december 2008  en in de 4e havenkrant/website 
gestaan. 

 
- De voorzitter vraagt een moment van stilte om onze dit jaar ontvallen leden te 

herdenken. 
 

2. Notulen vorige vergadering 
- Opmerking: Blad 2 de naam “Hofman” dient “Ofman” te zijn. 
- Frouk Segaar verzoekt om bij de rondvraag eerst de naam te zeggen, zodat deze kan 

worden genotuleerd. 
- Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

3. Ingekomen stukken 
- Er hebben zich afgemeld; de heren A. de Kruif,  M. de Bruin, W.Robben, Fam. L. de 

Graaf en H.Bonhke 

- brief L. de Graaf met afbericht en enige vragen ten aanzien van o.a. huisregels, 
welke in de bestuurvergadering worden behandeld. 

 

4. Algemeen 
- Er wordt een beroep op de liggers/leden gedaan om zich aan te melden als 

vrijwilliger voor de volgende onderdelen; versterking van de kantine ploeg, redactie 

havenblad en website onderhoud. 
- In de bijeenkomst “Leden Meet Bestuur” in het voorjaar van 2009 is er besloten om 

een commissie samen te stellen die gaat onderzoeken wat er verlangd kan worden 

van een vrijwilliger of ligger van de jachthaven.  
Zij gaan aan het jachthavenbestuur een advies uitbrengen, die besproken kunnen 
gaan worden in de havenvergadering van 2010. Na de oproep voor het vormen van 

een commissie hebben zich 6 leden opgegeven. Binnenkort krijgt de commissie de 
opdracht om hiermee te starten. De leden zijn de heren Jan Neuteboom, Bob 
Beutinck, Jan Mieldijk, Arjan de Graaf, Klaas Snijders en Frans van Oeveren. Zij 

worden eenstemmig gesteund door de liggers in deze vergadering. 



- AED Cursus – Corrie van Drunen deelt mee dat 18 leden zich hebben aangemeld voor 

de cursus. De cursus wordt gehouden op 25 november a.s. om 19.30 uur. De kosten 
worden gedragen door de Jachthaven. Tijdens de uitleg melden zich spontaan nog 2 
leden zich aan. Corrie gaat er van uit dat de cursus op 1 avond kan worden gegeven. 
Mocht dit niet zo zijn dan informeert zij de leden. 

- 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 kantinecommissie zoekt nog naar leden die willen helpen in de kantine. Je kunt je 

aanmelden bij Loes Neuteboom of één van de kantinevrijwilligers. 
 
5. Bestuursmutaties 

- De havencommissaris Adri de Kruif is volgens schema aftredend. Hij stelt zich weer 
beschikbaar. De voorzitter vraagt aan de leden of zij daar mee instemmen. De leden 
gaan akkoord en benadrukken dit nog met applaus.  

- De voorzitter geeft aan dat de havencommissaris en de penningmeester 
werkzaamheden erbij hebben gekregen door het aftreden van bestuursleden van het 
algemene bestuur. Voor deze personen wordt met spoed versterking gezocht. Het 

zou voor de vereniging een ramp zijn als 1 van deze leden voor korte of lange 
periode hun functie niet zouden kunnen vervullen. Van daar een noodkreet van het 
bestuur GEEF JE OP! 

- Jan Neuteboom geeft zich spontaan op om ondersteuning te geven in de liggers-
/ledenadministratie. 

 

6. Technische zaken (Johan i.v.m afwezigheid Mike de Bruin) 
- In het najaar is er een vorkheftruck aangeschaft ter vervanging van de oude. De 

nieuwe is gebruiksvriendelijker en als de uitlaat is gemaakt ook beter. De oude 

heftruck blijft nog in bedrijf, totdat de onderhoudskosten uit de hand lopen. Dan zal 
de heftruck direct worden afgestoten. Met deze tijdelijke uitbreiding heeft het er bij 
het uithijsen voor gezorgd dat alles voorspoedig verliep.  

- Deze winter worden de kopsteigers van steiger 6 en 7 vernieuwd en uitgebreid. 
- Piet van de Steen vraagt of de uitkomende palen nog iets is voor het eiland. Dit zal 

worden besproken met Mike de Bruin. 

- Er is een verzoek uit de zaal of er gekeken kan worden om extra verticale geleiding te 
maken voor schepen die aan een lange loopsteiger liggen. Deze willen nog wel eens 
bij laagwater onder de steiger komen, met de mogelijkheid tot schade. Dit zal worden 
besproken in de volgende bestuursvergadering. 

- Om de veiligheid op de haven te verhogen is er een extra lantaarnpaal met 
bewegingsensor geplaatst op het zuid-terrein. 

- De voorzitter geeft aan dat de haven de mededeling heeft gekregen dat de haven in 

2010 zal worden aangesloten op het openbare riool. Dit zal worden uitgevoerd d.m.v 
perspompen die aansluiting krijgen ter hoogte het zigeunerkamp. 
De vuilwaterinstallatie voor de schepen heeft eigenlijk voor deze versnelling gezorgd. 

Met de aansluiting zijn veel problemen van de haven verholpen. 
- Uit de zaal wordt gevraagd wanneer de mastensteiger, waar al enige jaren geleden 

palen voor zijn geslagen, wordt aangebracht? Dit punt zal in bet bestuur worden 

besproken. 
- De vraag aan de liggers is om hun waardevolle spullen van de boot af te halen i.v.m. 

ontvreemding. Klaas Snijders geeft het advies om de ladders vast te maken aan de 

bok en niet tegen de boot te laten staan. 
- Uit de zaal wordt gevraagd wanneer de steigers weer worden schoongespoten, daar 

deze erg glad zijn. Johan zal dit opnemen met de havenmeester. I.v.m. het 



genezingsproces van de havenmeester zal dit mogelijk niet direct kunnen worden 

uitgevoerd. 
- Het hoogheemraadschap is voornemens de dijk te verhogen, dit door het plaatsen 

van een damwand. Hierna zal het bestuur bekijken of er uitbreiding van ligplaatsen 
mogelijk is voor een aantal 6 meter boten. Dit zal alleen worden uitgevoerd als het 

voor de haven rendabel is. 
 
7. Financien (Jan Borsboom) 

- Jan Borsboom verstrekt de voorlopige cijfers en geeft een uitleg bij de cijfers. 
- Door ziekte van de havenmeester is er een gunstig resultaat wat betreft 

personeelskosten. 

- De energie kosten van het huis en kantoor zijn hoger. Jan meldt dat hier niet alleen 
de verbruikskosten in zijn vermeld.  

- De hr. Kuit pleit om de energiekosten apart te noteren om vergelijking goed mogelijk 

te maken. Hij pleit ook voor eigen verbruiksmeting. Jan geeft aan dat het niet de 
voorkeur van het bestuur heeft, daar dan extra administratie moet worden gevoerd 
en wie gaat dat doen? Technisch is het ook lastig. De hoeveelheid vermogen wat de 

haven heeft is onvoldoende om iedereen een aansluiting te geven. 
- De waterkosten zijn ook hoger; hierin zijn de kosten van de legionella bestrijding in 

opgenomen. 

- De overige huisvestingkosten zijn hoger door de werkzaamheden zoals schilderwerk 
woning, septictank en kantine. 

- Het bestuur stelt voor de tarieven, gezien de index dicht bij 0% zit, niet te verhogen. 

De vergadering gaat hiermee akkoord. 
- De tarieven van de wasmachine en de droger gaan naar een totaal van € 6,00. 
- Andre van Huysstede vraagt of de liggeldberekening weer naar breedtemaat kan 

worden gewijzigd. Jan Borsboom geeft aan dat bij de enquête de nu gehanteerde 
berekening de meeste stemmen had. De tariefberekening blijft de komende 5 jaar 
ongewijzigd. 

- Meindert de Jong geeft aan dat er boten zijn die in een te grote box liggen. Jan 
Borsboom geeft aan dat hij dit zal opnemen met de havenmeester en Adri de Kruif 
om te informeren naar de reden.  

- Hr. Schuwer vraagt hoeveel zomerstallers er nog moeten betalen. Jan geeft aan dat 
het 3 liggers zijn. Van de winterstalling is 89% al binnen. Uit de zaal wordt geopperd 
of er niet automatische incasso kan worden ingevoerd? Dit is wel de wens van het 
bestuur en zou veel werk voorkomen, maar gezien het geringe aantal wanbetalers is 

het nog niet nodig. Mogelijk zal het toch eens aan de orde komen. 
- Sjors v. Drunen vraagt hoe om te gaan met de liggers die de gehele zomer aan boord 

verblijven en in verhouding meer water en stroom verbruiken. Jan Borsboom geeft 

aan dat deze in het totaal worden meegenomen, het is lastig om een aansluiting te 
maken en het kost veel administratieve inspanning. Gezien het geringe aantal liggers 
dat bestuurstaken op zich willen nemen, zien we daar van af. (Zie ook het punt 

elektra onder technische zaken) 
 
 

8. PAUZE 
 



9. Havenadministratie (Johan  i.v.m. afwezigheid Adri de Kruif) 

- De zomerstalling is voorspoedig verlopen. De winterstalling is geheel gevuld. 
- Er is een voorstel om per 1 april al in te hijsen i.p.v rond 15 April. Er is in de 

vergadering zeer wisselend op gereageerd. Het bestuur zal het mogelijk weer te tafel 
brengen tijdens het voorjaaroverleg “leden meets bestuur” of eventuele extra 

ingeplande voorjaarsvergadering als er een goed uitgewerkt voorstel ligt van 
voldoende leden.  

- Er werd een suggestie gedaan om via een enquête bij het zomerformulier de mening 

te horen van de liggers.  
 
10. Communicatie (Lisette de Graaf) 

- Lisette geeft aan dat de reacties op het nieuwe haven blad zeer positief zijn. De 
meeste liggers krijgen het blad per e-mail. De leden die geen computer bezitten, 
hebben zich opgegeven en krijgen het blad per post thuis. In december komt de 

volgende versie uit. Zij verzoekt de leden vooral vakantieverhalen en andere met 
watersport gerelateerde zaken aan te leveren om het blad te vullen. 

- Lisette zoekt nog een ligger die haar wil helpen bij deze werkzaamheden. Je kunt je 

melden bij 1 van de bestuursleden. 
 
11. Rondvraag 

- Klaas Snijders: Hij vraagt of er meer gelet kan worden dat de liggers hun boot slecht 
onderhouden. 
Johan geeft aan dat hij de havenmeester zal laten inventariseren en de liggers die 

daar voor in aanmerking komen zullen worden aangeschreven. 
 

- Arie de Boer: De fietsenstalling staat helemaal vol, wat doen we daaraan?  
De fietsenstalling behoort in de winter leeg te zijn op de havenfietsen na. De liggers 
wordt aangeraden hun fietsen te verwijderen, de rest gaat de afvalbak in. In het 
havenblad zal een oproep worden opgenomen. 

 
- H. Beernink heeft het verzoek om het aantal kranen (tappunten) uit te breiden.  

Johan geeft aan dat het systeem net is gekeurd en voldoet aan de laatste eisen. Het 

bestuur zal die wens nog intern behandelen. De kop van steiger 5 is een vrij tappunt. 
Hier mag geen ligplaats worden ingenomen. 

 
- Jan Duif: In de winterstalling is het verzoek gedaan om je gasfles niet aan boord te 

houden. Is het mogelijk om op de haven een opslag te maken? 
Johan geeft aan dat het bestuur dit niet zomaar kan regelen, omdat je bij opslag aan 
veel regels gebonden bent en je ook een systeem moet zien te vinden dat een ieder 

in het voorjaar zijn eigen fles terugkrijgt. Dus neem hem mee naar huis of doe hem 
elders in opslag. 

 

- Hr. Mieldijk: Hij vraagt hoe de route is als er ingestuurde brieven binnenkomen bij 
het bestuur.  
Elke brief die het bestuur krijgt wordt beantwoord nadat dit in het bestuur is 

behandeld. Dit kan 4 tot 8 weken duren. Mocht iemand de indruk hebben dat een 
brief niet wordt beantwoord dient hij contact op te nemen met de secretaris. 



- M. Koseoglu: Hij vraagt naar een reactie van het bestuur op het rapport organisatie 
van de ZZV. Hij wil graag het rapport inzien.  
Johan geeft aan dat hij daarvoor bij het algemeenbestuur van de ZZV moet zijn en 
niet bij het jachthavenbestuur. In het voorjaar is de algemene ledenvergadering waar 
deze vraag gesteld kan worden. 

 
- Jan ?: merkt op dat , vanuit de hijsploeg , het nogal lastig is met boten te rijden 

waarop de mast is platgelegd. Dit i.v.m mogelijke schade.  
Het bestuur zal dit nog eens intern bespreken. 

 
- Frans van Oeveren: Hij vraagt naar het verbodbordje van geen toegang voor honden 

in de kantine.  
Arjan de Graaf geeft aan dat hij Horeca Nederland heeft benaderd en heeft als 
reactie gekregen dat volgens de Horecawet een hond in de kantine mag komen, mits 

hij uit de keuken en op de grond blijft. Johan geeft aan dat het bestuur deze uitleg 
accepteert en het ook mede een verantwoordelijkheid van de liggers is die gebruik 
maken van de kantine.  

 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn inbreng. 
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Medaillons van het Angus-rund met paddestoelen 
 
Bereidingstijd: 45 minuten 
Personen: 4 
 

Ingredienten  

  1 filet van een Angus-rund (800 g / 1 kg)  

  150 g eekhoorntjesbrood  

  150 g cantharellen  

  50 ml olijfolie 

  zout en peper naar smaak  
Voor de saus:  

  150 ml Drambuie (Whiskey-likeur)  

  150 ml runderfond  

  50 g boter  

  75 g brunoise van wortel, selderij en ui 

  takjes tijm 

  1 laurierblaadje  

  1 g zwarte peperkorrels 
 

Benodigdheden  

  Zeef 
 
Bereiding 
1. Verwijder eventuele zenen uit de Angus-filet en snijd hem in medaillons van ca. 2 
cm dik (8 stuks). Zet koud weg. 
2. Maak de paddestoelen schoon en snijd ze in hele dunne plakjes.  
3. Stoof de brunoise (zeef fijn gesneden groenten) met tijm, laurier en peper in 25 g 
boter, op laag vuur, voeg de Drambui toe en flambeer. Giet het runderfond erbij en 
kook tot tweederde in. Haal door een zeef en monteer de saus met de overige 25 g 
boter.  
4. Verhit de olie in een pan, schroei de met peper en zout bestrooide medaillons op 
hoog vuur aan beide kanten dicht, en bak ze op lager vuur tot de geweenste 
gaarheid is bereikt. Bak de paddestoelen in hetzelfde vet. Leg in het midden van de 
borden een medaillon, deponeer de paddestoelen er bovenop en leg draaop nog een 
medailoon. Giet de Drambuie-saus erover. 

 


