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Van de voorzitter
Als voorbereiding op dit voorwoord zat ik het jaarverslag van 2019 door te lezen, dan
valt het op met hoeveel verschillende dingen we bezig zijn. Het verslag geeft hier een
goed beeld van. Het is vergelijkbaar met een bedrijf. Met dit verschil dat hier veel
gedaan wordt door vrijwilligers. Mensen die bereid zijn met inzet van hun kennis en
vrije tijd de boel draaiende te houden. Het geeft een goed gevoel, dat dit dan ook een
mooi resultaat oplevert. Opnieuw kunnen we het jaar positief afsluiten, ondanks de
steeds strenger wordende eisen en hogere kosten. De havens liggen er goed bij en we
zijn in staat de nodige reparaties en verbeteringen uit te voeren. We mogen hier best
een beetje trots op zijn, want er zijn genoeg havens die te maken hebben met leegloop
en moeite hebben om de touwtjes aan elkaar te knopen. Tijdens de ledenvergadering
zal onze penningmeester hiervan verslag doen.
Zoals u ook in het jaarverslag kunt lezen staat er voor dit jaar een grote klus op het
programma. Het vervangen van de asbestdaken op drie schiphuizen van De Bron. In
de vergadering van vorig jaar hebben wij u gevraagd om toestemming te verlenen om
zonnepanelen op de daken te mogen plaatsen. Na enig wikken en wegen heeft het
bestuur besloten dit voorlopig niet te doen. We zouden voor een lange periode het
recht van opstal moeten afgeven. We hebben het niet nodig voor de financiering. Als
we zonnepanelen willen gaan gebruiken, dan doen we dit voor eigen gebruik. Hiermee
blijven we baas in eigen huis. Het vervangen van de daken zal ongetwijfeld overlast
veroorzaken, maar we zullen u tijdig informeren en proberen de overlast zo klein
mogelijk te houden. We vragen uw begrip hiervoor.
Bijna ieder jaar doen we een oproep of er ook mensen zijn die in het bestuur willen
meedraaien. Harry en Gerrit hebben beiden aangekondigd, dat zij na afloop van hun
zittingsperiode (april 2021) niet herkiesbaar zijn. We hebben nog tijd, maar toch
beginnen we vast met het zoeken naar vervangers. Wat we nodig hebben, is iemand
met technisch inzicht, die samen met Piet van Amersfoort, de verantwoording voor de
havenvoorzieningen op zich wil nemen. En we zoeken een goede secretaris. Iemand
die naast het notuleren en organiseren van de vergaderingen ook de correspondentie
voert en contactpersoon is voor de vereniging. Mocht u iemand kennen die u geschikt
acht of zelf over de gewenste kwaliteiten beschikken, geef het aan ons door.
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Sinds enige tijd zijn we lid van het Verbond Nederlandse Motorbootsport. Het Verbond
komt maandelijks met een nieuwsbrief, waarin over diverse onderwerpen geschreven
wordt. In één van de laatste nieuwsbrieven werd vermeld, dat de veiligheidscampagne
“ varen doe je samen” opnieuw voor 5 jaar wordt verlengd. Veiligheidsbewustzijn op
het water blijft een belangrijk onderwerp. De beroepsvaart vaart met steeds grotere
schepen en op bepaalde vaarwaters komen wij als pleziervaarders deze schepen tegen.
Om het begrip voor elkaar te vergroten is er een website “Varen doe je Samen”.
Hierop wordt over allerlei onderwerpen informatie gegeven met handige apps en
doorverwijzingen. Uit nieuwsgierigheid heb ik dit eens opgezocht en was verrast over
wat er allemaal te vinden is. Ik kan het u aanbevelen om dit eens door te lezen
We zien u graag op de jaarvergadering van 9 april aanstaande, waar we u verder
zullen informeren over alles wat er speelt binnen onze vereniging.
Arend Smilde

Vom Vorsitzenden
Als Vorbereitung auf dieses Vorwort habe ich mir den Jahresbericht 2019 durchgelesen
und mir ist aufgefallen, mit wie vielen Sachen wir beschäftigt sind. Der Bericht
vermittelt ein gutes Bild davon. Man kann es mit einem Unternehmen vergleichen. Mit
dem Unterschied, dass hier viel von Ehrenamtlichen übernommen wird. Menschen, die
bereit sind, mit ihrem Engagement und ihrem Wissen in ihrer Freizeit alles am Laufen
zu halten. Es gibt ein gutes Gefühl zu sehen, dass sich dieses Engagement auch in
einem schönen Ergebnis widerspiegelt. Erneut können wir das Jahr mit einem positiven
Ergebnis abschließen, trotz der immer strengeren Anforderungen und höheren Kosten.
Die Häfen befinden sich in gutem Zustand und wir können die nötigen Reparaturen und
Verbesserungen vornehmen. Darauf dürfen wir sicher stolz sein, denn es gibt
genügend Häfen, die mit Leerlauf kämpfen und Mühe haben, um die Runden zu
kommen. Auf der Mitgliederversammlung wird unser Kassenwart hierüber berichten.
Wie Sie dem Jahresbericht entnehmen können, steht in diesem Jahr eine große
Aufgabe auf dem Programm: der Austausch der Asbestdächer auf drei Bootshäusern
von De Bron. In der Versammlung im letzten Jahr haben wir Sie um Erlaubnis gebeten,
auf den Dächern Photovoltaikmodule zu installieren. Nach einigem Hin und Her hat der
Vorstand beschlossen, hiervon vorläufig Abstand zu nehmen. Wir hätten dafür für
längere Zeit das Baurecht (auf fremdem Grund) aufgeben müssen. Für die
Finanzierung ist das nicht nötig. Wenn wir Photovoltaikmodule benutzen wollen, tun wir
das für uns selbst. Hierdurch bleiben wir unserer eigener Herr. Der Austausch der
Dächer wird zweifelsohne Belästigungen verursachen, aber wir werden Sie rechtzeitig
informieren und versuchen, diese so gering wie möglich zu halten. Wir bitten Sie
hierfür um Verständnis.
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Fast jedes Jahr starten wir einen Aufruf, ob es auch Interessenten gibt, die im
Vorstand mitarbeiten wollen. Harry und Gerrit haben beide angekündigt, dass sie sich
nach ihrer Amtszeit (April 2021) nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Es ist zwar noch
Zeit, trotzdem wollen wir schon anfangen, nach Ersatz zu suchen. Wir brauchen
jemanden mit technischem Verständnis, der bereit ist, gemeinsam mit Piet van
Amersfoort die Verantwortung für die Hafeneinrichtungen zu übernehmen. Außerdem
suchen wir einen guten Schriftführer. Jemanden, der die Versammlungen organisiert
und Protokoll führt, sich aber auch um den Schriftverkehr kümmert und
Ansprechpartner für den Verein ist. Wenn Sie jemanden kennen, den Sie für geeignet
halten oder selbst die nötigen Fähigkeiten haben, freuen wir uns über Ihre Nachricht.
Seit einiger Zeit sind wir beim niederländischen Motorbootsportverband (Verbond
Nederlandse Motorbootsport) angeschlossen. Der Verband gibt einen monatlichen
Newsletter heraus, in dem auf verschiedene Themen eingegangen wird. In einem der
letzten Newsletter stand, dass die Sicherheitskampagne „Varen doe je Samen“ um
weitere 5 Jahre verlängert wird. Sicherheitsbewusstsein auf dem Wasser ist und bleibt
ein wichtiges Thema. Die Berufsschifffahrt hat immer größere Schiffe in der Fahrt und
auf bestimmten Gewässern begegnen wir als Sportbootfahrer diesen Schiffen. Zur
Förderung des gegenseitigen Verständnisses wurde die Website „Varen doe je Samen“
entwickelt. Dort findet man Informationen zu verschiedenen Themen mit praktischen
Apps und Links. Ich habe die Website aus Neugier besucht und war überrascht, was
man dort so alles findet. Ich kann Ihnen einen Besuch der Website auf jeden Fall
empfehlen.
Ich freue mich darauf, Sie auf der Jahresversammlung am kommenden 9. April zu
sehen. Dort werden wir Sie weiter über aktuelle Angelegenheiten unseres Vereins
informieren.
Arend Smilde
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Vaartocht Samen Onderweg, ga jij mee? Zaterdag 16 mei 2020
De samen onderweg vaartocht geeft mensen een lach en jezelf een hele goede dag!
Je komt gezellig op vrijdagavond (met je boot) naar jachthaven De Bron. Daar ontmoet
je medeschippers van onze vereniging tijdens het palaver. De volgende dag stappen
bijzondere gasten aan boord van jouw schip, dit zijn mensen met een verstandelijke
beperking en hun begeleider (indien gewenst). Samen varen we naar het
Kameleondorp in Terherne.
Daar genieten we met z’n allen van een lunch. Vervolgens gaan de gasten naar een
dans & muziekactiviteit in het Kameleondorp. Je bent welkom om mee te gaan maar
mag ook een terrasje opzoeken.
Na 1,5 uur varen we samen weer terug naar jachthaven de Bron. De gasten gaan naar
huis en voor jou staat een lekkere maaltijd/BBQ klaar om onder het genot van een
hapje en drankje na te praten over de ervaringen die je gegeven en gekregen hebt.
Heb jij een boot waar, naast de eigen bemanning, één tot vier opstappers/gasten
welkom zijn die ook droog kunnen zitten. Meld je dan aan! We hopen weer met
minimaal 20 schepen op weg te kunnen gaan.
Aanmelden: Rina Franke:
rinafranke8@gmail.com of
0652095519
Daniëlle van Peer: daniellevanpeer@hotmail.com of 0648253430
E-mail een van ons en meld je nu alvast aan!

Verenigingsactiviteiten






Donderdag 9 april
Vrijdag 15 mei
Zaterdag 16 mei
Donderdag 3 sept.
Zaterdag 5 sept.

Ledenvergadering
Palaver schippers Samen Onderweg vaartocht
Vaartocht Samen Onderweg
Vrijwilligersavond opbouw nautische markt
Nautische markt en BBQ met muziek voor leden

Kijk ook op www.dehwn.nl/activiteiten
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Bestuur
HWN bestuur:

Voorzitter:
A. Smilde,
Penningmeester:
L. v. Huizen
Secretaris:
H.v.d. Meulen
Havenvoorzieningen:
G.v.d. Meulen
Havenvoorzieningen
P. v. Amersfoort
Com, PR, 2e secr, ex.betr D. v. Peer
Havencom. De Bron
J. Edelijn
Havencom. De Welle
R. Franke
Com, PR, ex.betr
Jachthavenbeheer De Welle:
Havenmeester
S. Kalf
Havenmeester
M. Pit
Vrijwilliger
B. v.d. Wal
Jachthavenbeheer De Bron:
Havenmeester
M. Pit
Vrijwilliger
J. Bron

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

06-20430158
0513-653093
0513-629747
0513-610946
0513-624940
06-48253430
06-18111984
06-52095519

tel. 06-27400694
tel. 06-27400694

voorzitter@dehwn.nl
penningmeester@dehwn.nl
secretaris@dehwn.nl

havenmeester@dehwn.nl
havenmeester@dehwn.nl

tel. 06-12324582
tel. 06-21984722

Administratie:
De administratie is dinsdag- en vrijdagmiddag bereikbaar op het havenkantoor van jachthaven
De Welle. S. Pit, telefoon 0513-629567, administratie@dehwn.nl.
Bezoekadres
Postadres
Internet
E-mail
Bankrekeningnummer
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Wetterwille 35
Postbus 654, 8440 AR Heerenveen
www.dehwn.nl
info@dehwn.nl
NL47RABO0351426523

Tariefverhogingen 2020 en volgende jaren.
In een brief bij de jaarnota van 2019 hebben we tariefverhogingen aangekondigd die
met ingang van 2020 zijn ingevoerd. We zetten de verhogingen hierbij op een rijtje:
De overdekte ligplaatsen van jachthaven De Bron:
Het tarief is met 1% extra verhoogd in verband met de vervanging van de asbestdaken
van de schiphuizen in 2020.
De open ligplaatsen in jachthaven De Bron:
De tarieven worden met ingang van 2020 in drie stappen (t/m 2022) jaarlijks met 8%
extra verhoogd. De prijzen van deze ligplaatsen bleven te ver achter bij de
vergelijkbare tarieven van De Welle. Door deze verhogingen stijgt de prijs van deze
ligplaatsen naar circa € 10,00 per m2. (Ter vergelijking in jachthaven De Welle wordt
circa € 15,00 per m2 betaald.)
Zomerstalling op De Welle:
Omdat er zomers teveel boten op de wal blijven staan, willen we deze ongewenste
situatie ontmoedigen middels een tariefverhoging van de zomerstalling. Het tarief
wordt hiervoor gedurende 2 jaren (2020 en 2021) verhoogd met 25% per jaar.
De trailerstalling op De Welle;
Het tarief is € 15,00 per trailer per maand (dit was € 10,00 per trailer per maand)
Campers op De Welle:
Het tarief is € 12,50 per dag (dit was €10,00) exclusief elektriciteit.
Passantentarief:
Het tarief is € 0,80 per meter (dit was € 0,60) en vanaf 2021 wordt het tarief € 1,00
per meter.
Elektriciteitsgebruik met een vaste aansluiting (particulieren) op jachthaven
De Welle:
Het tarief is € 0,50 per Kwh (dit was € 0,32 per kwh).
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Op Koers
Huurprijzen ligplaatsen jachthaven De Welle 2020 inclusief 21% BTW.
locatie

boxnummers

lengte in
meters

breedte in
meters

huur per jaar

huur per seizoen

A
B
C
C
D
F
F
G
I
J

0
0
15-17,21,22
1 t/m 13
0
2 t/m 26
1, 27 t/m 31

10,0
11,0
11,0
14,0
8,0
10,0
14,0
9,0
8,0
9,0

3,5
4,0
4,0
4,7
3,0
4,0
4,7
3,5
3,3
3,3

€ 557
€ 701
€ 701

€ 390
€ 490
€ 490

J
K
L
M
M
N

26 t/m 40
21
0

14
9,0
8,0
8,0
6,0
6,0

4,7
3,3
3,0
3,0
2,4
2,4

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

890
382
776
890
501
420
472
890
472
382
382
228

€0
€ 268
€0
€0
€ 351
€ 293
€ 331
€0
€ 331
€ 268
€ 268
€ 160

€ 228

€ 160

0
0
1 t/m 23

1 t/m 7
13 t/m 24
0

Huurprijzen zijliggers 2020 inclusief 21% BTW (beschikbaar voor jaarliggers).
Zijliggers op steigers
B,C,I,K en N
lengte

huur

(in meters)
extra p/m

(per jaar)
€ 85

12

€ 1004

11

€ 839

10

€ 668

9

€ 603

8

€504

7

€ 391

6

€ 275
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Huurprijzen ligplaatsen jachthaven De Bron 2020 inclusief 21% BTW.
locatie

boxnummers

lengte in meters

breedte in meters

A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
D
D
D
D
E
E
F
F
F
O

1 t/m 16
17
18 t/m 33
34 t/m 37
38 t/m 45
46
47
48 t/m 51
52 t/m 59
60
61 t/m 65
66
67 t/m 81
82 t/m 83
84 t/m 88
89 t/m 97
98
99
100 t/m 108
109 t/m 118
119 t/m 128
129 t/m 134
135
136 t/m 140
1 t/m 4

9
18
8
12
12
12
24
11
11
11
7,5
12
11
12
7,5
11
12
9
10
10
9
10,5
11,5
7
10

2,8
4,3
2,8
3,0
3,5
4,0
4,4
3,0
3,5
4,0
2,2
4,0
3,5
4,0
2,2
3,5
3,5
3,5
3,5
3,0
3,0
3,5
3,5
2,2
4,5

O

5 t/m 14, 32,
36 t/m 43

10

3,5

O

15, 16,35

6,5

2,5

O
O

17 t/m 25
26 t/m 31

8
7

3,7
2,5
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huur per jaar
€ 368
€ 1.147
€ 326
€ 533
€ 622
€ 712
€ 1.547
€ 490
€ 570
€ 652
€ 244
€ 712
€ 570
€ 712
€ 244
€ 570
€ 622
€ 466
€ 518
€ 445
€ 400
€ 544
€ 598
€ 228
€ 355
€ 310
€ 82
€ 262
€ 158



Passanten:



Winters (op de wal) Jaarliggers beide havens, bootlengte x € 9,60.



Seizoenliggers en liggers van elders, bootlengte x breedte x € 9,10.



Zomers (op de wal) Wintertarief + 75%.



Tijdelijk (op de wal) € 15,75 per week (ongeacht grootte van de boot).



Trailerstalling:



Volgbootjes
per maand.



Winters (in de haven) Tot 14 meter huur per jaar/12 x werkelijk aantal maanden,
> 14 meter tot 18 meter € 470. Indien 18 meter of groter prijs in overleg met
havenmeesters.



Campers per dag € 12,50, exclusief elektriciteit.



Lidmaatschap:



Badges / sleutels:
o Toegangshek De Welle
o Toegangshek De Bron
o Schiphuizen De Bron

Tarief voor aanmeren per nacht, € 0,80 per meter.

€ 15,00 per maand.
1e volgbootje per ligplaats op rekken is gratis, 2e volgboot € 10,00

Verplicht voor gebruik HWN faciliteiten € 30,00 per jaar.
€ 10,00
€ 10,00
€ 5,00

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

FENDERSWORLD
Gert, een vrolijke kwast. Voor al het schilder onderhoudswerk aan uw boot of huis.
Ik gebruik mijn rollers en kwasten, klein of groot, met liefde en plezier op uw woning of boot.
Vraag gerust om een vrijblijvende offerte.
Gert Riepma
06 - 20510316
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Tarieven takelen en afspuiten 2020 inclusief 21% BTW
Bootlengte
0 tot 6 meter
6 tot 7 meter
7 tot 8 meter
8 tot 9 meter
9 tot 10 meter
10 tot 11 meter
11 tot 12 meter
12 tot 13 meter
14 tot 15 meter

1 x takelen
€
36
40
48
50
52
58
66
74
84

2x takelen
€
52
63
72
83
95
109
117
127
137

afspuiten
€
32
36
38
41
44
48
50
52
55

totaal 1x
€
68
75
85
90
95
106
116
126
139

totaal 2x
€
84
98
110
124
139
156
166
179
192

Afspuiten: indien er sprake is van extra schelpen e.a. (beoordeling door
havenmeesters), wordt er een vuiltoeslag in rekening gebracht van € 32,00 per schip.
Tarieven mast kranen 2020 inclusief 21% BTW
Mast kranen
Basistarief mast kranen tot zes meter mastlengte (afhalen en opzetten)
Voor elke volgende meter mastlengte
Gebruik mastenbok per seizoen

€
68
13
36

Huur Doe-Het-Zelf-Loodsen 2020 inclusief 21% BTW
Loods per unit incl. btw

1 dag loods
2 dagen loods
3 dagen loods
4 dagen loods
5 dagen loods
1 week loods
2 weken loods
Enz.

12

A en D
12m x 6m
€
47
65
93
111
139
139
277

B
13m x 6m
€
51
70
102
120
150
150
300

C
11m x 6m
€
43
60
86
102
127
127
255

E
18m x 9m
€
82
115
165
198
246
246
490

De juiste koers naar je vaarbewijs

Cursus vaarbewijs 1

Cursus vaarbewijs 2

Cursus Marifonie
Voor informatie over de cursus en inschrijven;
Vaarschool Dick Hielkema
Sieger van der Laanstraat 44
8442 EB Heerenveen
Tel. 0513-623998

www.vaarschooldickhielkema.nl
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Openingstijden tankstation & jachthaven De Welle
Onze havenmeesters zijn op de onderstaande openingstijden aanwezig voor tanken,
afspraken voor de doe-het-zelf-loods, takelwerkzaamheden en verhuur van ligplaatsen:
Maandag t/m vrijdag
9.00 - 12.00 en 13.00 - 17.00.
Zaterdag
9.00 – 12.00 (juli en augustus ook van 13.00 – 17.00)
Zondag en feestdagen gesloten.
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De winkel van uw vereniging
In de jaren ’90 was er sprake van
een winkeltje op jachthaven De
Welle, waarmee de familie A.
Rozema startte in het gebouwtje bij
het tankstation op de kop van de
haven. Later is de verkoop van
watersportartikelen verhuisd naar
een bijgebouw, aan de oostkant
van het verenigingsgebouw. Met de
komst van Henk-Jan Watersport in
2001, is er een verdiepingsvloer
gelegd in het verenigingsgebouw
en op de begane grond ontstond
een watersportwinkel, die Hans
Stoker later voortzette.
In 2004 stelde de H.W.N. een eigen
havenmeester aan
en is de
verkoop van een (beperkt) aantal
artikelen door de vereniging
gecontinueerd. Misschien is het niet
bij ieder lid van de vereniging
bekend en ook niet op de haven
duidelijk zichtbaar, maar toch is er
nog steeds sprake van de verkoop
van verschillende watersportartikelen op de jachthaven De Welle.
Zoals verf van het merk Sikkens, alle soorten (op bestelling) leverbaar en van Hempel
de Hi-Build onderwater verf en antifouling met koperoxide, goedgekeurd door het
CTBG (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Verder
is er in de winkel van alles te koop om uw boot te verven, verf- en lakrollers, kwasten
en plakband enz. Ook zijn er schroefasvetpatronen te koop, toevoegingen in de
dieseltank om bacteriegroei tegen te gaan van het merk Bardahl en diverse soorten
olie (1 of 5 liter) voor de motoren, alsmede koelvloeistoffen. Accu’s in alle soorten en
maten, waarvan een aantal zelfs op voorraad staan en anders op zeer korte termijn
leverbaar. En niet te vergeten de verkoop van gasflessen in de buitenrekken bij het
verenigingsgebouw en bij het tankstation. Dan is er op de haven natuurlijk ook nog de
dieselpomp op de kop van de haven met een jaarlijkse omzet van ruim 100.000 liter.
Genoeg om eens in de watersportwinkel binnen te lopen. De havenmeesters helpen u
graag en desgewenst krijgt u er ook nog gratis advies bij van Mark of Sicco. Natuurlijk
kunt u ook de nieuwe Marrekritevlag bij de H.W.N. kopen.
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Onderhoud Reparatie Nieuwbouw
Webshop
Wij verkopen alle merken motoren en onderdelen, verf,
accu’s,
verlichting, kookplaten, koelkasten, ankers en nog veel meer.
Ook kunt u bij ons terecht voor taekdekken, voor laswerk,
timmerwerk, hout- en plaatmateriaal.
www.jachtwerfhaarsma.nl www.vodebo.nl
Leeuwarderstraatweg 109 8441 PK Heerenveen
Tel. 0513 671447 / 06 23133460 e-mail: info@jachtwerfhaarsma.nl
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Kantine De Bron
Vorig
jaar
hebben
wij
op
de
bovenverdieping
van
het
verenigingsgebouw op De Welle het
voorste gedeelte van een 16 m2
geplaatst, die dienst doet als bar tijdens
verenigingsactiviteiten. In de afgelopen
winterperiode hebben wij in eigen beheer
het achterste gedeelte van deze 16 m2
geplaatst in de kantine van jachthaven De
Bron. Ook daar kunt u nu op de barkruk
bij de 16 m2 zitten. Kom gerust eens
langs als (één van) de havenmeesters
aanwezig (is) zijn.

www.bootverhuurkalf.nl

06-34303885
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Werkzaamheden De Bron en De Welle
Wifi signaal
Regelmatig bereikten ons berichten over de slechte ontvangst van het wifi signaal. We
zijn in 2018 overgeschakeld naar Ziggo en sindsdien is de ontvangst van het wifi signaal
op beide havens verbeterd. Om het signaal op beide havens verder te verbeteren zijn er
eind 2019 op De Bron nieuwe antennes geplaatst en zijn er op De Welle begin 2020
meerdere steunzenders geplaatst. De verwachting is dat hiermee op alle plekken in beide
havens sprake is van een goede ontvangst van het Wifi signaal.
Plaatsing buitentafels beide havens (2020 en 2021)
In het voorjaar van 2020 zullen er zowel op De Bron als op De Welle enkele buitentafels
voor algemeen gebruik worden geplaatst. In 2021 zullen er op De Welle nogmaals enkele
tafels worden bijgeplaatst.
Aanschaf nieuwe leenfietsen beide havens
Omdat de huidige leenfietsen van onvoldoende kwaliteit waren, zijn er in 2020 voor De
Welle zes en voor De Bron twee nieuwe leenfietsen aangeschaft. Deze fietsen zijn vooral
bedoeld om door passanten te worden gebruikt, maar uiteraard kunt u als lid hier ook
gebruik van maken. Hiervoor kunt u terecht bij de havenmeesters.

De Bron
Vervanging daken schiphuizen C, D en F
In de afgelopen jaren zijn er voldoende financiële middelen bij de H.W.N. gereserveerd
om de asbestdaken op de schiphuizen C, D en F in 2020 te vervangen. Gelijktijdig zullen
aan de walkant ook de houten wanden van de schiphuizen worden vervangen door
onderhoudsvrije metalen wanden (zoals bij schiphuis E). De werkzaamheden worden in
de maanden maart en april 2020 uitgevoerd. Voor de sanering van het asbest door Ark
& Reau is het noodzakelijk, dat de schiphuizen helemaal leeg moeten zijn, wanneer er
wordt gestart met de werkzaamheden.
De leden met een boot in één van de genoemde schiphuizen zijn bij brief over de gang
van zaken geïnformeerd; de boot moet uit het schiphuis gehaald en de afdekzeilen die
aan de balken zijn bevestigd ter bescherming van de boot, moeten worden verwijderd.
Voor de aanleg van de boten moet tijdelijk gebruik worden gemaakt van de
(buiten)steigers van jachthaven De Bron. Daarbij zal het onvermijdelijk zijn, dat enkele
schepen dubbel zullen moeten liggen. Omdat het om een groot aantal schepen gaat, kan
er ook worden aangelegd aan de noordzijde van de haven. Het vorenstaande betekent
wel, dat het aanleggen aan de (buiten)steigers in de maanden maart en april altijd in
overleg met de havenmeesters zal moeten plaats vinden.
We hebben onderzoek gedaan om in samenwerking met derden (w.o. Groen Leven en
Essent) op alle daken van de schiphuizen zonnepanelen te (laten) plaatsen.

18

Er is gekeken naar de sterkte van de constructies van de schiphuizen (in ieder geval zijn
A en B constructief niet geschikt) en wat de (financiële) voordelen zijn; het betreft dan
de inkomsten van verhuur van de daken. Afgezien van de beperkte financiële voordelen,
vinden wij het onverantwoord om gedurende een lange tijd het eigendom (er moet recht
van opstal worden verleend) uit handen te geven. We hebben om vorengenoemde
redenen er voor gekozen om vooralsnog niet samenwerking te zoeken met een derde
partij. We zijn voorstander om in de toekomst zonnepanelen op de daken van de
schiphuizen te plaatsen, maar dat doen we dan in eigen beheer.
Plaatsen hekwerk noordkant haven
Aan de noordkant van de haven (grenzend aan het terrein van U. de Vries) zijn wij
voornemens om in het najaar van 2020 op de erfafscheiding een hek te plaatsen. Het
hek aan de zuidzijde van de haven zal in 2020 worden gerenoveerd.

De Welle
Verzinken bokken
Op de haven zijn nog bokken in
gebruik die nog niet zijn voorzien
van een zinklaag. Om de levensduur
te verlengen is het noodzakelijk, dat
deze bokken op korte termijn
worden verzinkt. Dit zal plaats
vinden in de jaren 2020 en 2021.
Uitbreiding elektriciteitskasten
Met ingang van 2020 zijn er aan de
westkant
van
de
haven
camperplekken
ingericht.
Dit
betekent, dat er 2 elektriciteitskasten,
met
in
totaal
8
aansluitingen, voor campers ter
beschikking zijn. Op de N-steiger
(achter in de haven) wordt
binnenkort eveneens een elektriciteitskast geplaatst. Tenslotte zal er
in het najaar van 2020 nog een
elektriciteitskast
worden
geïnstalleerd op het stallingterrein
(tegen het verenigingsgebouw) met
6 aansluitingen voor kwh-meters.
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Verharding naast DHZ-loods tot E-steiger
In de eerste maanden van 2020 is het terrein aan de oostkant van de haven (naast de
nieuwe DHZ-loods tot de E-steiger) voorzien van verharding. Zomers kunnen er auto’s
worden gestald en gedurende de winterperiode is er plaats voor het stallen van boten.

Aanschaf nieuw oproepsysteem bij tankstation
Voor aanvang van het nieuwe vaarseizoen 2020 zal het oproepsysteem voor de
havenmeesters bij het tankstation worden vernieuwd.
Verdiepingsvloer verenigingsgebouw
Geconstateerd is, dat de verdiepingsvloer van het verenigingsgebouw moet worden
versterkt. Voor de ledenvergadering 2019 is er gezorgd voor een tijdelijke oplossing
(stempels met balken). Begin 2020 is er een definitieve versterking aangebracht.
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Openingstijden hek De Welle
WINTERTIJD
07.00 uur tot 18.00 uur en loophek 07.00 tot 24.00 uur
ZOMERTIJD
07.00 tot 21.00 uur (vrijdags tot 22.00 uur) en loophek dag en nacht.

Fietsen stallen op de havens
Op beide havens is er een kleine overdekte fietsenstalling, waarbij gelegenheid is de
accu’s van de fietsen elektrisch te laden. Deze fietsenstallingen zijn vooral bedoeld voor
de leden die op de fiets naar de haven komen (voor een vaartochtje of een klusje aan de
boot, zelfs in de winter) of zoals eerder is genoemd de accu’s te laden. Zoals uit
bijgaande foto’s (gemaakt in januari 2020) blijkt, zijn er leden die denken dat deze
fietsen daar gedurende de winterperiode of erger, gedurende het gehele jaar permanent
kunnen worden gestald.
Het zal u duidelijk zijn,
dat dit niet de bedoeling
is.
Wij verzoeken u dan ook
dringend om deze fietsen
op korte termijn op te
halen,
zodat
de
fietsenstalling weer kan
worden gebruikt waar die
voor bedoeld is. In
overleg
met
de
havenmeesters
is
er
uiteraard altijd ruimte om
gedurende een korte
periode een fiets te
blijven stallen.

Nieuwe daken schiphuizen De Bron
Wanneer de sanering en renovatie van de daken van de schiphuizen C, D en F is
afgerond, is het toegestaan om eventueel weer een afdekzeil boven de ligplaats in het
schiphuis aan te brengen, mits het netjes wordt gedaan. Nu alle zaken (kasten, takels,
surfplanken, bootjes en alle andere benodigdheden) voor de verbouw zijn opgeruimd,
willen we de nieuwe schiphuizen graag netjes houden (en dit geldt natuurlijk ook voor de
andere schiphuizen). Wilt u toch zaken (anders dan afdekzeilen boven de ligplaats) in de
schiphuizen terug plaatsen, dan dient u dit vooraf met de havenmeesters te overleggen.
In ieder geval is het voortaan niet meer toegestaan om takelinstallaties aan de
dakconstructies te bevestigen. Zodra de aannemer de werkzaamheden heeft afgerond,
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zullen alle deuren van de boxen in eigen beheer aan de buitenzijde worden voorzien van
nieuwe roestvrijstalen katrollen en zo nodig zullen ook de touwen worden vernieuwd.

Verwijderen volgbootjes De Bron en De Welle
In het Jaarboekje 2019 hebben wij verzocht om u te melden als er eigendommen
(bijboten) van u buiten in de opslag (bokken) liggen. Wij herhalen deze oproep om u bij
de havenmeesters te melden, zodat alle bootjes kunnen worden geregistreerd. Zoals
vorig jaar al is gemeld, worden in 2020 de niet geregistreerde bootjes door ons
verwijderd. Als u zich als eigenaar nog niet bij de havenmeesters hebt gemeld, doe het
dan zo spoedig mogelijk. Anders bent u straks te laat.

Twitter en Facebook

Volg ons op Twitter en Facebook (WSV Nannewijd Heerenveen). Dan blijft u altijd op de
hoogte van het actuele nieuws van onze vereniging
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E-mailadressen
In de toekomst willen we graag Jaarboekjes, Nieuwsbrieven e.a. via de e-mail aan u
verzenden. Dit scheelt druk- en verzendkosten, dus kostenbesparend. Omdat het
gemakkelijk gaat, kunnen we u ook vaker informeren.
Een aanzienlijk aantal leden hebben het e-mailadres nog niet aan ons doorgegeven. Wij
roepen u wederom op, om dit alsnog te doen. Op beide havens ligt hiervoor een
formulier om in te vullen, een e-mail sturen naar ons kan natuurlijk ook:
secretaris@dehwn.nl Wilt u in deze e-mail uw adresgegevens vermelden, de naam van
de boot, alsmede in welke haven uw boot ligt. Bij wijziging van e-mailadres willen wij ook
graag door u worden geïnformeerd.

Campers op jachthaven De Welle
Aan de westzijde van jachthaven De Welle (tussen de weg en de haven) is met ingang
van het zomerseizoen 2020 verharding aangebracht. Tevens is er een elektriciteitskast
geplaatst. Er is genoeg ruimte om hier acht campers toe te laten. Op het stallingterrein
wordt nog een uitwijkterrein ingericht, zodat er maximaal plek is voor 10 campers op de
haven. De eerste gasten verwachten we in het voorjaar van 2020.
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Skûtsje agenda 2020
SKS
Datum
18 juli
20 juli
21 juli
22 juli
23 juli
24 juli
25 juli
27 juli
29 juli
30 juli
31 juli

Wedstrijdplaats
Grou
De Veenhoop
Earnewâld
Terherne
Langweer
Elahuizen
Stavoren
Woudsend
Lemmer
Lemmer
Sneekermeer

IFKS
Datum
1 augustus
2 augustus
3 augustus
4 augustus
6 augustus
7 augustus
8 augustus

Wedstrijdplaats
Hindelopen
Stavoren
Heeg
Sloten
Echtenerbrug
Lemmer
Lemmer
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Waar het beste te volgen
Bij de Tijnje
Bij Iesicht
Bij het Zandmeer
Vanaf de Pier
Vanaf het strand van het dorp
Langs de oever voor het dorp
Vanaf de IJsselmeerdijk
Vanaf de Indyk
Vanaf de pier bij het strand
Vanaf de pier bij het strand
Van het starteiland

Verslag ledenvergadering HWN van 12 april 2019
Plaats
: Verenigingsgebouw jachthaven De Welle te Heerenveen
Tijd
: 20.00 uur
Aantal
: ruim 50 leden (inclusief bestuur)
Bericht verhindering : Rina Franke (met kennisgeving)
1. Opening
De voorzitter (Arend Smilde) heet iedereen welkom in het vernieuwde
verenigingsgebouw op jachthaven De Welle te Heerenveen.
2. Mededelingen van de voorzitter
• De voorzitter vraagt aandacht voor de 3-dagenregeling aan de steigers op De Bron.
Bij het bestuur komen regelmatig klachten binnen dat men zich hier niet aan houdt.
• Bezitters van kleine bootjes die op de rekken liggen op beide havens, worden
verzocht om zich bij de havenmeesters te melden, zodat registratie kan plaats
vinden. Als eigenaren zich niet melden, dan worden bootjes op termijn opgeruimd.
• Het bestuur heeft als verbeterpunt meegekregen om de communicatie te
verbeteren. Het afgelopen jaar is gestart met regulier werkoverleg met de
havenmeesters, er is overleg met de ondernemers op De Welle, er is een
activiteitencommissie in het leven geroepen en er is een goed contact met de
gemeente Heerenveen ontstaan, (Feanetie, inrichting Breedpad, enz.).
• Er wordt verzocht om de e-mail adressen van de leden in te leveren bij de HWN,
zodat er gemakkelijker met de leden kan worden gecommuniceerd.
3. Verslag ledenvergadering van 13 april 2018 (Arend Smilde)
Het verslag wordt per pagina behandeld en wordt door de vergadering vastgesteld.
4. Stand van zaken havenbeheer
4a. De Bron (Gerrit van der Meulen)
• Een professioneel bedrijf behandelt in de schiphuizen twee keer per jaar het
ongedierte (milieuvriendelijk).
• Het watertappunt is in het voorjaar van 2018 verplaatst naar de buitenzijde.
• De buitenkant van het verenigingsgebouw is in 2018 gerenoveerd en de vloeren in
de toiletruimte zijn geverfd.
• De software van het camerasysteem is vernieuwd en er is een extra camera
geplaatst (Leeuwarderstraatweg).
• Er is onderzoek gedaan naar de houdbaarheid van de funderingspalen van de
schiphuizen A en B.
• Tenslotte wordt er aandacht gevraagd om gedurende de winterperiode ook bij de
boot te kijken, vooral bij hoog water (strakke touwen).
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4b. De Welle (Piet van Amersfoort)
• Door Prorail is over het terrein van De Welle een kabel gelegd ten behoeve van de
spoorlijn Zwolle – Leeuwarden.
• Het asbestdak van het verenigingsgebouw is vervangen en er is een dakkapel
geplaatst.
• De buitenkant van de woonark is gerenoveerd. Daarmee is de renovatie voltooid.
• Door de havenmeesters is in de (oude) DHS-loods een ombouw voor de elektra
gemaakt.
• In 2018 is de hoge drukspuit vervangen
• Aan REM-Yachting is toestemming verleend om een 2e unit te plaatsen.
• Er zijn 10 gebruikte leenfietsen aangeschaft.
• Er is een begin gemaakt met het inrichten van camperplekken (7) aan de westzijde
van de haven.
• Om de boten aan de oostzijde dieper te kunnen wegzetten, is over een lengte van
135 meter granulaat aangebracht.
• In het kader van energiebesparing wordt alle verlichting op de haven vervangen
door led-lampen.
• Begin 2019 is er een grasmaaier gekocht.
• Een stuk kade nabij het tankstation moet in 2019 worden vervangen.
• Bij Bootverhuur Kalf zijn in 2019 de vingersteigers vernieuwd.
In het kader van RI&E zijn in 2018 alle gereedschappen, vervoersmiddelen, hijskraan,
brandblussers e.a. gekeurd. Toetsing is gedaan door Arbo Anders uit Joure. Er wordt
voldaan aan de wettelijke voorschiften. 2018 was voor de HWN een ongevallenvrij jaar.
5. Bestuursverkiezing (Arend Smilde)
De voorzitter heeft eerst aandacht voor de vertrekkende en nieuwe vrijwilligers bij de
H.W.N. We nemen vanavond na 8 jaar afscheid van Joop en Joyce van Hilst. Door
Danielle worden bloemen uitgereikt en enveloppen met inhoud.
Aftredend en niet herkiesbaar zijn W. van de Vlies (penningmeester) en A. Rijnbeek.
Aftredend en herkiesbaar zijn A. Smilde, J. Edelijn, P. van Amersfoort, D. van Peer.
Tevens wordt voorgesteld om Bert van Huizen (penningmeester) in het bestuur te
benoemen. De vergadering stemt in met de (her)benoemingen. Ook is er aandacht voor
de vertrekkende bestuursleden, met name voor Wim van der Vlies. Vanwege zijn grote
verdienste voor de H.W.N. wordt voorgesteld om hem te benoemen tot erelid, waarmee
de vergadering instemt. Ook zijn er bloemen en een envelop.
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6. Jaarstukken 2018 en begroting 2019 (Wim van der Vlies)
De penningmeester geeft een mondelinge toelichting op beide documenten. Er is voor
beide havens sprake van positieve uitkomsten in 2018 en de begroting 2019 is sluitend.
Jaarrekening 2018
De penningmeester verstrekt aan de vergadering per pagina een mondelinge toelichting.
•
In 2018 heeft De Bron (voor aftrek belasting) een positief saldo van € 6.398 en De
Welle van € 8.872. De positieve resultaten worden toegevoegd aan het eigen
vermogen van de havens. In de cijfers is rekening gehouden met een reservering
vanuit beide havens voor de vervanging van de daken op jachthaven
De Bron (€ 35.000).
• Van der Veen & Kromhout uit Gorredijk heeft gezorgd voor een
accountantsverklaring (Samenstellingsverklaring) en is opgenomen in de ter inzage
liggende stukken.
• In 2018 is voor bijna € 35.000 aan investeringen gepleegd op beide havens.
Begroting 2019
De samenstelling van de begroting 2019 is gebaseerd op de resultaten, zoals die zijn
weergegeven in de jaarrekening 2018. De begrotingen voor zowel De Bron (na aftrek
belastingen) als De Welle zijn voor het jaar 2019 sluitend.
De jaarstukken 2018 (jaarrekening en jaarverslag) en de begroting 2019 worden, met
dankzegging aan de penningmeester door de ledenvergadering vastgesteld.
7. Aanpassing Jachthavenreglement 2019 (Arend Smilde)
Op het onderdeel 5.20 wordt het reglement zodanig aangepast, dat campers op de Welle
kunnen worden toegelaten op de aan te wijzen plekken. Door de voorzitter wordt de
nieuwe tekst voorgelezen, waarna met de tekstaanpassing wordt ingestemd.
Er wordt een start gemaakt in 2019 met beperkte voorzieningen, uitbreiding van de
voorzieningen volgt later,
8. Toestemming plaatsing zonnepanelen daken schiphuizen De Bron recht van
opstal (Arend Smilde)
Het voornemen is om op de daken van de schiphuizen op De Bron door een derde
zonnepanelen te laten leggen. Het betreft de verhuur van de daken middels het verlenen
van een recht van opstal gedurende minimaal 20 jaren. Omdat formeel de
Ledenvergadering hiervoor bevoegd is, wordt de vergadering gevraagd hiermee in te
stemmen. De vergadering is hiermee akkoord. Het bestuur gaat aan de slag met de
verdere uitwerking. Opgemerkt wordt, dat na afloop van de verhuurperiode de HWN
eigenaar wordt van de zonnepanelen. Vanuit de vergadering wordt aandacht gevraagd
voor de belastbaarheid van de daken van de schiphuizen en het aspect van de
brandveiligheid (wie is waarvoor verantwoordelijk).
09. Rondvraag
• Klaren: ketting bij de trailerhelling op De Bron ontbreekt. Reactie bestuur:
havenmeester zorgt voor oplossing
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•

Klaren: jaarboekje niet alleen via de e-mail (niet in kleur) verzenden, maar ook
fysiek Reactie bestuur: voor de liefhebber is op beide havens in het
verenigingsgebouw een exemplaar beschikbaar. Een andere mogelijkheid is, om het
zelf te printen.
• Boonstra: bij schiphuis E is één stroompaal met vijf aansluitingen te weinig. Reactie
bestuur: het is toegestaan om een kabel uit de aansluiting te verwijderen als het
lampje niet brand. Op deze manier is er voor iedereen voldoende ruimte.
• Boonstra: worden de beelden van de bewakingscamera’s wel bewaard en waar is 5e
camera geplaatst. Reactie bestuur: het wettelijk maximaal toegestane aantal dagen
(29), dat beelden mogen worden bewaard, wordt aangehouden. De 5e camera
geeft de Leeuwarderstraatweg weer.
• Pietersma: er worden door de Marrekrite op verschillende plekken steigers
opgeruimd. Wat is hiervan de reden? Reactie bestuur: niet bekend, we zullen dit
moeten vragen. Naschrift: in verband met de afname van de watersport kiest de
Marrekrite soms om niet te vernieuwen, maar om op te ruimen.
• Klingerhever: krijgen de zonnepanelen op De Bron een eigen kabel en kan het
vermogen van De Bron ook omhoog? Reactie bestuur: Zonnepanelen krijgen eigen
kabel en vermogen De Bron kan niet omhoog (te kostbaar).
• W. Postma: stroomvoorzieningen worden voor campers later aangelegd. Op de
zuidzijde van de haven staat al een stroomkast, kan daar ook worden gestart?
Reactie bestuur: het bestuur heeft gekozen om aan de westzijde te starten zonder
stroom (campers zijn vaak zelfvoorzienend).
• Hof: campers hebben vaak een klep onder de camper voor het lozen van vuil
water. Kan dit straks ook op De Welle? Reactie bestuur: bij de takelinstallatie kan
er in voorkomende gevallen worden geloosd.
• Van der Laan H. Hangt een rubberbootje tegen het dak van het schiphuis, moet die
ook worden verwijderd. Reactie bestuur: er is een actie gestart om alle
takelinstallaties op te ruimen die zonder toestemming van het havenbeheer zijn
aangebracht. Iedereen die het betreft is hiervoor persoonlijk benaderd.
Aan het eind van de rondvraag wordt nog aandacht gevraagd voor het gebruik van de
aanwezige AED’s op de havens. Weet iedereen de werking van een dergelijk apparaat.
De suggestie is om hierover voorlichting te geven. Reactie bestuur: prima idee, wellicht
bij de volgende ledenvergadering.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om circa 21.15 uur. Aansluitend stelt Danielle van Peer
de leden van de activiteitencommissie (12 personen) voor en meldt de volgende
activiteiten:
• Zaterdag 18 mei 2019 Borrel op De Welle
• Zaterdag 07 september markt en eten op De Welle
Jaarlijks wordt op de 1e zaterdag van september deze dag georganiseerd. Op deze dag
kost het eten € 10,00 en de drankjes € 1,00.
De activiteitencommissie meldt dat veel ondernemers op De Welle de
activiteitencommissie financieel ondersteunen.
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Ook uw boot verkopen?
Kies voor de meest betrouwbare makelaar met de
beste verkoopresultaten.
We taxeren uw schip vrijblijvend. Neem contact
met ons op voor meer informatie.

Overwijk Jachtbemiddeling
Selmien East 49
9247 TT Ureterp
Internet: www.overwijkjachtbemiddeling.nl
Email: info@overwijkjachtbemiddeling.nl
Telefoon: 0858 – 773 864
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BEGROTING 2020
bedragen x € 1,-

begroting

rekening

2020

2019

Liggelden

245.250

243.343

Verkoop goederen

164.500

162.991

Contributies

17.000

17.074

Takelen

25.000

26.917

Verhuur loods

25.000

24.372

3.500

3.430

19.000

17.535

Baten

Verhuur overige gebouwen
Opbrengst water/elektriciteit
Overige baten
Totaal baten

880

880

500.130

496.542

Lasten
Inkoop goederen

139.000

138.257

Onderhoud

65.000

27.704

Schoonmaakkosten

13.000

13.262

Assurantiepremies

13.500

13.588

Salarissen

73.000

62.527

Rente

10.500

11.743

Afschrijvingen

18.500

16.924

Energiekosten

24.500

24.294

Eigenaarslasten

12.500

12.090

Overige kosten

34.700

42.158

Organisatie- en administratiekosten

22.950

23.410

Onderhoudsfondsen

35.000

35.000

462.150

420.957

37.980

75.585

Exploitatie resultaat voor VPB
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Terugblik nieuwjaarsborrel
Op 12 januari was de Nieuwjaarsborrel in het clubgebouw op jachthaven De Welle.
Activiteitencommissie De Havenhangers was belast met de organisatie van de
samenkomst. Deze commissie bestaat nu ongeveer een jaar en ze hebben al goed van
zich laten horen. Zo was er de bitterballenborrel in het voorjaar 2019 en in september
konden we genieten van de maritieme markt met aansluitend een barbecue & muziek.
Echt gezellige activiteiten.
Zo ook de Nieuwjaarsborrel: Het havengebouw was sfeervol aangekleed met flessen met
lichtjes erin, leuke kleedjes op de tafels en andere sfeerdingetjes...kortom gezellig. Er
waren zo’n 45 mensen op af gekomen. De middag werd geopend door Havenhanger Ad
Buijs. Hij is naar eigen zeggen goed in het presenteren. Hij heet iedereen van harte
welkom. Zijn boodschap is dat dergelijke evenementen zoals de Nieuwjaarsborrel als doel
hebben verbindend te werken. We kennen immers twee havens bij de HWN. De Welle en
De Bron. Daar de verbinding maken en ook tussen de mensen. Ook hier op deze middag
is dat weer gelukt mensen te leren kennen die je nog niet eerder had gezien. Leuk. Nou,
het natje en droogje was prima geregeld. Er stond genoeg op tafel en als dat niet genoeg
was dan kwam er nog wel iemand langs met iets warms in de vorm van bitterballen en
aanverwante zaken. Wat mij betreft graag tot ziens en weer op naar de volgende
activiteit!
Grietje Boonstra
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Wetenswaardigheden.
Bruggen en sluizen.
Deze worden in Friesland bediend van 1 april maart tot 31 oktober. Dagelijks geopend
van 9:00 – 19:00 (juni, juli en augustus tot 20:00). Let op dit geldt niet voor de bruggen
van alle gemeenten. Bruggen in het centrum van Heerenveen geopend:
 1 april – 31 mei
09:00 – 19:00
 1 juni – 31 augustus
09:00 – 20:00
 1 september – 31 oktober 09:00 – 19:00
Van november t/m maart bediening op afroep. Telefoonnummer: 06-55858406.
De Turfroute heeft een geheel afwijkend systeem. De bruggen en sluizen in deze
voormalige veenvaarten worden bediend in de periode 15 mei t/m 15 september op
maandag t/m zaterdag. De bruggen en sluizen zijn doorlopende geopend, de
bedieningstijden per dag zijn van 9:30 – 16:30 uur. In juli en augustus zijn de bruggen
en sluizen ook op zondag doorlopend geopend.
Voor een volledig overzicht van de bedieningstijden van bruggen en sluizen in Fryslân kijk
op, www.fryslan.nl/bedieningstijden.
Handige en belangrijke telefoonnummers
Algemeen alarmnummer 112
Politie Fryslân
0900-8844
(ook voor waterpolitie)
Milieu alarmnummer
058-2122422
Informatielijn VVV
0900-2024060
Provincie Fryslân
058-2925888
Zwemwatertelefoon
058-2925650
Weertelefoon
0900-9337
Internetsites:
www.dehwn.nl
www.watersportverenigingnannewijd.nl
www.heerenveen.nl
www.marrekrite.nl
www.watermerk.nl
www.yachtcharter2000.nl
www.rem-yachting.nl
www.fryslan.nl/waterrecreatie
www.fryslan.nl/waternamen
www.lemmer-delfzijl.nl
www.fendersworld.nl

www.waddenzee.nl
www.beleeffryslan.nl
www.skutsjesilen.nl
www.gerben-van-manen.nl
www.wws-yachtcharter.de
www.turfroute.nl
www.overwijkjachtbemiddeling.nl
www.fryslan.nl/bedieningstijden
www.knmc-vnm.nl/
www.bootverhuurkalf.nl
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Website H.W.N.
Lees regelmatig de website van de H.W.N. voor nieuwe
ontwikkelingen, activiteiten, bestuursbesluiten,
wetenswaardigheden e.a.

www.dehwn.nl

