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Van de voorzitter 
 
Afgelopen winterseizoen heeft het bestuur weer een groot aantal punten van de 
actielijst kunnen aanpakken en afstrepen.  Maar met het strepen van de punten 
verschijnen er ook steeds weer nieuwe en daarmee kunnen we ook het komende jaar 
weer aan de slag. We doen ons best de havens in goede staat te houden en ook 
steeds weer een stapje te verbeteren. Dit doen we niet alleen uit eigen belang maar 
ook, omdat de regelgeving steeds uitgebreider wordt. Gelukkig zijn wij in staat om aan 
de eisen te voldoen en komen we goed door de verschillende inspecties heen. U kunt 
in het verslag lezen wat er zoal is aangepakt.  
 
Wat nieuw was de afgelopen winter is een overdekte winterstalling. Het is gelukt om 
hierover afspraken te maken  met de nieuwe eigenaar van de Noppert Loodsen.  
Hiervan hebben ca 30 booteigenaren gebruik gemaakt. Dit is voor een 1e jaar geen 
slechte score. 
 
Elk jaar doen wij een oproep aan de leden om zich te melden voor een bestuursfunctie. 
Jarenlang kwam hier geen reactie op. Hierin is verandering gekomen en een aantal 
mensen hebben zich hiervoor aangemeld. Er zijn  gesprekken gevoerd met de 
kandidaten en het bestuur verwacht met een voordracht te kunnen komen op de 
ledenvergadering. Wij hopen dat zich meer mensen zullen melden, want hierdoor 
ontstaat de mogelijkheid voor de zittende bestuursleden taken over te dragen en 
daarmee de zittingsduur te bekorten. 
 
We lezen regelmatig dat havens leeglopen als gevolg van de vergrijzing van het 
bootjesvolk. De jongere generatie huurt liever een boot in een warm land en heeft dan 
verder geen gedoe met het onderhoud van een boot. Het hebben van een eigen boot 
wordt steeds minder vanzelfsprekend. 
Ook wij merken dat de vergrijzing toeneemt in onze havens. Steeds meer leden zijn 
alleen lid om de ligplaats in de haven. De animo voor activiteiten loopt terug. Gelukkig 
hebben wij de havens nog steeds goed bezet dankzij het feit, dat wij onze tarieven 
laag kunnen houden.  Toch denkt het bestuur na over de toekomst.  Er zijn havens die 
speeltuinen of zwembaden aanleggen om zo de jonge mensen met kinderen aan te 
trekken. Hoe ziet onze toekomst eruit. Welke faciliteiten moeten we bieden om onze 
havens aantrekkelijk te houden. We gaan steeds meer als een commerciële haven 
functioneren. Het bestuur moet hier de komende jaren een antwoord op vinden en wil 

graag van de leden weten wat zij er van vinden. Daarom een oproep; heeft u  ideeën 
laat het ons weten, het helpt ons om de koers naar de toekomst te bepalen. 
Ondanks  bovenstaande prijzen wij ons gelukkig, dat we nog steeds een aantal 
vrijwilligers hebben die bereid zijn om zich belangeloos in te zetten voor de havens. 
Hiervoor hebben we veel waardering, want mede dank zij hun kunnen we de kosten in 
de hand houden. 
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De jaarvergadering staat gepland in april waarin het bestuur, zoals gebruikelijk, 

verantwoording zal afleggen van het gevoerde beleid. Na de pauze hebben we een lid 
van het Solar team uitgenodigd om zijn ervaringen te vertellen hoe je maximaal 
gebruik kunt maken van zonne-energie, iets wat ook op een boot steeds vaker 
voorkomt. Wij hopen op een goede opkomst. 
 
De Botenbeurzen hebben we weer gehad. Voor de meeste watersporters het startschot 
van het nieuwe seizoen. De boot in het water en weer varen. Behouden vaart! 

 
Arend Smilde, voorzitter 

 
 

 

 
 

Vorwort des Vorsitzenden 
 
In der letzten Wintersaison konnte der Vorstand wieder viele Schwerpunkte von der 
Aktionsliste in Angriff nehmen und erledigen. Allerdings ergeben sich durch das 
Abhaken der Liste auch immer wieder neue Aufgaben, die für das kommende Jahr 
anstehen. Wir geben unser Bestes, um die Häfen in gutem Zustand zu halten und sie 
auch immer wieder ein Stück weit zu verbessern. Das tun wir nicht nur aus eigenem 
Interesse, sondern auch, weil die gesetzlichen Vorschriften immer umfangreicher 
werden. Glücklicherweise sind wir in der Lage, die Anforderungen zu erfüllen und die 

verschiedenen Prüfungen gut zu bewältigen. Sie können dem Bericht entnehmen, was 
alles in Angriff genommen worden ist.  
 
Eine Neuheit im vergangenen Winter war das überdachte Winterlager. Es ist uns 
gelungen, diesbezüglich Absprachen mit dem neuen Eigentümer der Noppert Loodsen 
zu treffen. Zirka 30 Bootseigner haben das Winterlager genutzt, das ist für das erste 
Jahr kein schlechtes Ergebnis. 
 
Wir rufen jedes Jahr die Mitglieder auf, sich für eine Vorstandsfunktion zur Verfügung 
zu stellen. Jahrelang blieb das ohne Ergebnis. Das hat sich jetzt geändert: Eine Reihe 
von Mitgliedern hat sich hierfür beworben. Mit den Kandidaten wurden Gespräche 
geführt und der Vorstand geht davon aus, auf der Mitgliederversammlung einen 

Vorschlag unterbreiten zu können. Wir hoffen, dass sich weitere Mitglieder melden 
werden, da die amtierenden Vorstandsmitglieder dadurch die Möglichkeit haben, 
Aufgaben zu delegieren und dadurch die Dauer der Sitzung zu verkürzen. 
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Wir lesen regelmäßig, dass die Häfen infolge der Vergreisung der Bootseigner immer 

leerer werden. Die jüngere Generation mietet lieber ein Boot in einem warmen Land 
und braucht sich dadurch nicht um die Instandhaltung der Boote zu kümmern. Ein 
eigenes Boot zu besitzen, wird immer weniger selbstverständlich. 
Auch wir spüren, dass die Bootseigner in unseren Häfen immer älter werden. Immer 
mehr Mitglieder treten nur wegen des Liegeplatzes im Hafen bei uns ein. Das Interesse 
an Aktivitäten sinkt zunehmend. Glücklicherweise sind die Häfen dank der Tatsache, 
dass wir unsere Preise niedrig halten können, noch immer gut belegt. Dennoch macht 
sich der Vorstand Gedanken um die Zukunft. Es gibt Häfen, in denen Spielplätze oder 
Pools gebaut werden, um junge Leute mit Kindern anzuziehen. Wie sieht unsere 
Zukunft aus? Welche Annehmlichkeiten müssen wir bieten, damit unsere Häfen 
attraktiv bleiben? Unsere Häfen werden immer kommerzieller. Der Vorstand muss 
hierfür in den kommenden Jahren eine Antwort finden und möchte daher von den 
Mitgliedern wissen, welche Meinung sie dazu haben. Daher an Sie der Aufruf, uns Ihre 
Ideen und Anregungen mitzuteilen. Das hilft uns, den Kurs für die Zukunft zu 
bestimmen. 
Trotz der obigen Überlegungen sind wir froh darüber, dass wir uns noch immer auf 
einige Freiwillige verlassen können, die bereit sind, sich uneigennützig für die Häfen 
einzusetzen. Wir wissen das sehr zu schätzen, denn unter anderem dank ihnen können 
wir die Kosten kontrollieren. 
 
Die Jahresversammlung ist für den April geplant. Dabei wird der Vorstand, wie üblich, 
Rechenschaft über das vergangene Jahr ablegen. Nach der Pause haben wir ein 
Mitglied des Solar-Teams eingeladen, das über seine Erfahrungen berichten soll, wie 
man Solarenergie - die auch auf Booten immer häufiger zum Einsatz kommt - optimal 

nutzen kann. Wir hoffen auf rege Teilnahme. 
 
Die Bootsmessen sind wieder vorbei. Für die meisten Wassersportler ist das der 
Startschuss für die neue Saison. Die Boote werden zu Wasser gelassen und auf geht‘s. 
Wir wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt! 
 
Arend Smilde, Vorsitzender 
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Bestuur 
 
HWN bestuur: 
Voorzitter:     A. Smilde, Leechlân 2,    9001 ZH Grou   0566-653025 
Penningmeester:    W. v.d. Vlies, Akkersplein 158, 8443 BA Heerenveen 06-11004811 
Secretaris:     H.v.d. Meulen, Bolster 103,  8447 DH Heerenveen 0513-629747 
Havenvoorzieningen: G.v.d. Meulen,Valeriaan 41,  8446 BC Heerenveen 0513-610946 
Milieu/grondzaken:   F. Kiestra, Molenlaan 6,   8454 KJ Mildam   0513-636907 
Havencom. De Welle A. Rijnbeek, 2e Comp.weg 57, 8413 RV Oudehorne 0513-541008 
Havenvoorzieningen  P. v. Amersfoort, Wederik 190, 8446 PC Heerenveen 0513-624940 

 
Jachthavenbeheer De Welle: 
Havenmeester   S. Kalf, Wetterwille 35 a/b  8447 GB Heerenveen 06-27400694 
Havenmeester   M. Pit, Hellingpad 20    8468 BD Haskerdijken 06-27400694 
 

Jachthavenbeheer De Bron: 
Havenmeester   M. Pit, Hellingpad 20    8468 BD Haskerdijken 06-12324582 
Vrijwilliger    W. Rozenberg, Kolklaan 38  8441 AM Heerenveen 06-30146908 
 

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

Watersportverbond: 
Wattbaan 31-49 
Postbus 2658, 3430 GB Nieuwegein 
Tel. 030-7513700  
Email: info@watersportverbond.nl 
Internet: www.watersportverbond.nl 
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Op Koers 
 
Wachtlijst De Bron, maart 2016 
 

nr. naam woonplaats soort plaats lengte breedte 

1 J.W. Achtien Heerenveen De Bron binnen 10,00 3,00 

2 Van de Wijk De Knipe De Bron binnen 10,00 3,20 

3 H. Troost  Heerenveen De Bron buiten 9,00 3,00 

4 M. Hoogelander Heerenveen De Bron binnen 6,20 2,10 

5 G.J. de Vries Heerenveen De Bron binnen 9,00 3,00 

6 E. Oosterlo Heerenveen De Bron binnen 8,50 2,50 

7 W. Bomhof Heerenveen De Bron binnen 7,00 2,65 

8 F. Kooyker Heerenveen De Bron binnen 10,00 3,50 

9 J. Wibier Adorp Lid binnen 10,00 3,65 

10 H. Beijering Haskerdijken Lid buiten 12,00 4,00 

11 J.D.H. v. d. Velde Marum Lid binnen 11,60 3,55 

12 T.H. Herder Appelscha Lid buiten 10,50 3,40 

13 G. Eerkes Sloten Lid binnen 8,00 3,10 

14 Van der Hoeven Heerenveen Lid bn-btn 11,45 3,45 

15 Mijnster Haskerdijken Lid bn-btn 12,00 3,50 

16 Mona Heerenveen Lid binnen 9,75 3,40 

17 A. Mulder Heerenveen Lid binnen 9,00 3,00 

 
Mogelijke onjuistheden in bovenstaande lijst graag melden bij de havenmeester Mark 
Pit, telefoon 06-12324582. 
 
Dringende oproep om bij mutaties, bijvoorbeeld verhuizing, een andere boot dit te 
melden bij de administratie van de vereniging,  mevrouw J. van Hilst. Zij is aanwezig 
op dinsdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot en met 16.00 uur. Telefoon 0513-629567. 
Dit in verband met een juiste administratie. 
Het verzekeren van het vaartuig en toebehoren tegen brand, explosie en wettelijke 
aansprakelijkheid gedurende de tijd dat er gebruik wordt gemaakt van een lig- en/of 
bergplaats van de HWN is verplicht. Zie het Jachthavenreglement van De Bron en De 
Welle. 
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Huurprijzen ligplaatsen jachthaven De Welle 2016 inclusief 21% BTW. 

 

locatie boxnummers lengte in 

meters 

breedte in 

meters 

huur per jaar huur per seizoen 

A 0 10,0 3,5 € 522 € 365 

B 0 11,0 4,0 € 657 € 460 

C 15-17,21,22 11,0 4,0 € 657 € 460 

C 1 t/m 13 14,0 4,7 € 835  

D 0 8,0 3,0 € 358 € 251 

F 2 t/m 26 10,0 4,0 € 728  

F 1, 27 t/m 31 14,0 4,7 € 835  

G 0 9,0 3,5 € 470 € 329 

I 0 8,0 3,3 € 394 € 275 

J 1 t/m 23 9,0 3,3 € 443 € 311 

J 26 t/m 40 14 4,7 € 835  

K 21 9,0 3,3 € 443 € 311 

L 0 8,0 3,0 € 358 € 251 

M 1 t/m 7 8,0 3,0 € 358 € 251 

M 13 t/m 24 6,0 2,4 € 215 € 150 

N 0 6,0 2,4 € 215 € 150 

 

Huurprijzen zijliggers 2016 inclusief 21% BTW (beschikbaar voor jaarliggers). 
 

 
Zijliggers op steigers 

B,C,I,K en N 

 lengte huur 
 

(in meters) (per jaar) 

 extra p/m € 80 

 12 € 942 

 11 € 787 

 10 € 626 

 9 € 565 

 8 € 473 

 7 € 366 

 6 € 258 
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www.bootverhuurkalf.nl   06-34303885 
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Huurprijzen ligplaatsen jachthaven De Bron 2016 inclusief 21% BTW. 

 

locatie boxnummers lengte in meters breedte in meters huur per jaar 

A 1 t/m 16 9 2,8 € 342 

A 17 18 4,3 € 1.065 

A 18 t/m 33 8 2,8 € 303 

B 34 t/m 37 12 3,0 € 495 

B 38 t/m 45 12 3,5 € 578 

B 46 12 4,0 € 661 

B 47 24 4,4 € 1.436 

B 48 t/m 51 11 3,0 € 455 

B 52 t/m 59 11 3,5 € 529 

B 60 11 4,0 € 606 

C 61 t/m 65 7,5 2,2 € 226 

C 66 12 4,0 € 661 

C 67 t/m 81 11 3,5 € 529 

C 82 t/m 83 12 4,0 € 661 

C 84 t/m 88 7,5 2,2 € 226 

D 89 t/m 97 11 3,5 € 529 

D 98 12 3,5 € 578 

D 99 9 3,5 € 433 

D 100 t/m 108 10 3,5 € 481 

E 109 t/m 118 10 3,0 € 413 

E 119 t/m 128 9 3,0 € 371 

F 129 t/m 134 10,5 3,5 € 506 

F 135 11,5 3,5 € 555 

F 136 t/m 140 7 2,2 € 212 

O 1 t/m 4 10 4,0 € 309 

O 5 t/m 14, 32, 34 
en 36 t/m 43 

10 3,5 € 269 

O 17 t/m 25 8 3,7 € 227 

O 26 t/m 31 7 2,5 € 137 
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 De contributie van de vereniging bedraagt per jaar € 30,00 inclusief de afdracht 

aan het Watersportverbond. Lidmaatschap van de vereniging is verplicht voor 
gebruik van de HWN faciliteiten 

 
 Tarief in de winter  op de wal inclusief het gebruik van een bok: 

o Jaarliggers beide havens, bootlengte x € 9,25. 
o Seizoenliggers en liggers van elders, bootlengte x breedte x € 8,75. 

 
 Tarief in de zomer op de wal inclusief het gebruik van een bok: 

o Wintertarief + 50% 
 
 Tarief voor aanmeren per nacht, € 0,60 per meter. 
 

 Trailerstalling:   
o Tarief voor stalling van trailers bedraagt € 10,00 per maand 

 
 Badges / sleutels: 

o Toegangshek De Welle  € 10,00 
o Toegangshek De Bron   € 10,00 
o Schiphuizen De Bron   € 5,00 

 
Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. 
 
Tarieven takelen en afspuiten 2016 inclusief 21% BTW 
 

Bootlengte 1 x takelen 2x takelen afspuiten totaal 1x totaal 2x 

 € € € € € 

0 tot 6 meter 33 49 30 63 79 
6 tot 7 meter 37 59 33 70 92 
7 tot 8 meter 45 68 35 80 103 
8 tot 9 meter 47 78 38 85 116 
9 tot 10 meter 49 89 41 90 130 
10 tot 11 meter 54 102 45 99 147 
11 tot 12 meter 62 110 47 109 157 
12 tot 13 meter 70 119 49 119 168 
14 tot 15 meter 79 128 51 130 179 

 
Afspuiten: indien er sprake is van extra schelpen e.a. (beoordeling door 
havenmeesters),  wordt er een vuiltoeslag in rekening gebracht van € 30,00 per schip. 
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Tarieven mast  kranen 2016 inclusief 21% BTW 
 

Mast kranen                                                        € 

Basistarief mast kranen tot zes meter mastlengte (afhalen en opzetten) 64 

Voor elke volgende meter mastlengte  12 

Gebruik mastenbok per seizoen 33 

 
Huur Doe-Het-Zelf-Loodsen 2016 inclusief 21% BTW 
 

Loods per unit inclusief, verwarming en stroom  
Kleine unit 

€ 
Grootte unit 

€ 

1 dag loods huur     44 77 

2 dagen loods huur     61 108 

3 dagen loods huur     87 155 

4 dagen loods huur     104 185 

5 dagen loods huur     130 230 

1 week loods huur     130 230 

2 weken loods huur     260 460 
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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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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 243  8469 AB Nieuwebrug 

            Tel. 0513 671447 / 06 23133460 e-mail: jachtservicehaarsma@home.nl 
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Verenigingsactiviteiten 
 
Ledenvergadering 2016 
Wanneer  15 april 2016 
Waar    Verenigingsgebouw De Welle 
Aanvang  20.00 uur 
 
Vaartocht Samen Onderweg 2016 
De vaartocht met de Sportstichting Samen Onderweg vindt in 2016 plaatst op zaterdag 
21 mei 2016. Zoals gebruikelijk varen we naar Terherne. Hier wordt er aan boord 
geluncht en is er ’s middags voor de deelnemers een programma; er wordt een bezoek 
gebracht aan het Kameleondorp in het dorp.  Bij terugkomst in De Bron wordt  met de 

schippers en aanhang de dag afgesloten met een gezamenlijke barbecue. Voor de 
vaartocht kunt u zich nog steeds opgeven bij de organisatoren van de vereniging, Sander 
Krikke (0513 688571) en Gerrit van der Meulen (0513 610946).  
Wanneer  21 mei 2016 
Waar    Jachthaven De Bron 
Aanvang  09.00 uur 
 

De Bron en De Welle 
 
Onderhoud havens 
Zoals in de Nieuwsbrief ook al is vermeld kan er in 2016 niet veel geld worden 
uitgegeven aan het onderhoud van de havens. Dit houdt verband met het gepleegde 
onderhoud en nieuwe investeringen in de afgelopen twee jaren (nieuwe DHZ-loods, 
bouw kapschuur en renovatie verenigingsgebouw  op De Welle en vervanging van de 
walbeschoeiingen op De Bron). Er zijn echter nog voldoende wensen op dit gebied, maar 
dat bekijken we in 2017 opnieuw. 
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Tarieven 2016 
 
 Met ingang van 1 januari 2016 zijn de tarieven van de liggelden van zowel 

jachthaven De Bron als jachthaven De Welle niet verhoogd.   
 Ook de tarieven voor het takelen, afspuiten enz. en de huur voor de Doe-Het-Zelf 

loods zijn in 2016 niet verhoogd. 
 

Emailadressen 
 
In de toekomst willen we graag Jaarboekjes, Nieuwsbrieven e.a. via de email aan u 
verzenden. Dit scheelt druk- en verzendkosten, dus kostenbesparend. Omdat het 
gemakkelijker gaat, kunnen we u ook vaker informeren. Velen hebben al op onze oproep 

in de Nieuwsbrief van 2015 gereageerd, waarvoor hartelijk dank. Voor degenen die nog 
niet hebben gereageerd, kan dit middels bijgevoegd formulier. U wordt verzocht dit 
formulier te zenden naar onze postbus of  in te leveren bij één van de havenmeesters. 
Deponeren in de brievenbus op de havens kan natuurlijk ook.  Desgewenst kunt u 
hierover ook een email naar de secretaris zenden. 
Postadres   H.W.N.  Postbus 654, 8440 AR Heerenveen 
emailadres    secretaris@dehwn.nl  
met vermelding uw adresgegevens, de naam van de boot, alsmede in welke haven 
      uw boot ligt. 
 

Aanpassing jachthaven reglement 
 
Er zijn een aantal redenen om u in de ledenvergadering van 2016 voor te stellen om het 
Jachthavenreglement  op een aantal onderdelen aan te passen. 
In verband met het afsluiten van een nieuwe aansprakelijkheidsverzekering (Delta-Lloyd) 
is het noodzakelijk, dat het Jachthavenreglement in overeenstemming wordt gebracht 
met de voorwaarden, zoals die zijn opgenomen bij de nieuwe verzekering.  
Er is een huurovereenkomst afgesloten met de nieuwe eigenaar van de panden van 
voorheen Noppert. Deze overeenkomst bevat een aantal voorwaarden, die moeten 
worden opgenomen in het Jachthavenreglement. 
Voor het gebruik van de DHZ-loodsen gelden gebruiksregels die in de loodsen 
beschikbaar zijn. We vinden het wenselijk, dat deze regels ook in het 
Jachthavenreglement worden opgenomen. 
 

Oproep nieuwe bestuursleden 
 
Het bestuur bestaat op dit moment uit 7 personen, die veelal een ruime staat van dienst 
hebben binnen de vereniging. Voor continuering van de vereniging voor de lange termijn 
is er in de Nieuwsbrief van 2015 een oproep geplaatst voor nieuwe bestuursleden.  
Hierop zijn een aantal reacties ontvangen. Met de betreffende personen zijn onlangs 
gesprekken gevoerd. Het verheugt ons u te kunnen melden, dat twee personen bereid 
zijn om het bestuur te komen versterken. In de Ledenvergadering 2016 zal worden  
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voorgesteld, naast de gebruikelijke herverkiezingen, om deze twee personen te 

benoemen in het bestuur van de H.W.N.  

 
TWITTER EN FACEBOOK  
 

    
Volg ons op Twitter en  Facebook en blijf altijd op de hoogte van het laatste 
watersportnieuws en het actuele nieuws van onze vereniging. 
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Klantervaringen 

"op slag verliefd" 

fam. Zeelt, Nieuwleusen 
 

"excellent service" 
John en Edith, Norfolk 

 

"betrouwbare bemiddelaar" 
Andries Swart, Joure 

 

"top organisiert" 

Matthias und Ulricke Becker, Siegen 
 

"de 3 V's staat hij voor" 
Bert Keukenkamp, Wijhe 

 
 

Ook uw boot verkopen vanaf uw eigen ligplaats? 
 
We taxeren uw schip vrijblijvend. Neem contact met ons op voor meer 
informatie.  
 
 
 
Overwijk Jachtbemiddeling 
Compagnonsfeart 40 
8409 CS  Hemrik 
Internet: www.overwijkjachtbemiddeling.nl 
Email: info@overwijkjachtbemiddeling.nl 
Telefoon: 0858 – 773 864 

http://www.overwijkjachtbemiddeling.nl/
mailto:info@overwijkjachtbemiddeling.nl
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Financiën 
 

Gecombineerde begroting 2016 
 

Baten           
            
Lasten 

Liggelden € 232.000   Onderhoud € 64.830 

Contributies € 
   

18.800   Inkoop goederen € 125.000 

Huur gebouwen € 3.000   Huur containers € 8.500 

Takelen € 25.000   Assurantiepremies € 13.100 
Doe-het-zelf-
loods € 20.000   Salarissen € 61.000 

Diverse baten € 14.200   Rente € 24.120 
Verkoop 
goederen € 147.000   Afschrijvingen € 68.650 

     Energiekosten € 16.500 

     Belastingen € 11.400 

     Overige kosten € 37.850 

     
Organisatie- en 
administratiekosten € 29.050 

Totaal baten € 460.000   Totaal lasten € 460.000 

 
De gecombineerde begroting over het jaar 2016 bestaat uit de begroting van de 
vereniging, jachthaven De Bron en jachthaven De Welle.  
 
Vereniging 
De totale kosten voor de vereniging voor het jaar 2016 bedragen € 38.000. Dit betreft de 
kosten van de administratie/organisatie (€ 7.050), de afdracht aan het 
Watersportverbond (€ 12.500), accountantskosten (€ 5.000), kosten jaarboekje 
(€ 1.000), kosten (leden)vergaderingen (€ 1.500), onderhoud (€ 1.000), representatie 
(€ 2.000),  verzekeringen (€ 600), Samen Onderweg (€ 2.100) en overige kosten 
(€ 5.250). Onder de baten (totaal € 20.800) worden verantwoord, de contributies 
(€ 18.800), rente (€ 300) en overige ontvangsten (€ 900). De per saldo resterende 

kosten (€ 18.000) worden verdeeld over beide jachthavens op basis van het aantal 
ligplaatsen (De Bron € 6.050 en De Welle € 11.950). 
 
Jachthaven De Bron 
De totale kosten van de jachthaven De Bron bedragen voor 2016 € 56.000 en betreft 
kosten onderhoud (€ 22.380), vergoeding aan de vereniging (€ 6.050), rentekosten 
(€ 5.500), afschrijvingen (€ 6.670), assurantiepremies (€ 6.500), belastingen (€ 3.900), 
energiekosten (€ 1.500), huur containers (€ 1.000), overige kosten (€ 2.500). Onder de 
baten (totaal € 56.000) worden de  liggelden verantwoord.  
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Jachthaven De Welle 

De totale kosten van de jachthaven De Welle bedragen voor 2016  € 384.000 en betreft 
rentekosten (€ 18.620), afschrijvingen (€ 61.980), kosten onderhoud(€ 41.450), 
vergoeding aan de vereniging (€ 11.950), assurantie-premies (€ 6.000), belastingen 
(€ 7.500), energiekosten (€ 15.000), huur containers  (€ 7.500), inkoop goederen 
(€ 125.000), salarissen (€ 61.000), overige kosten (€ 28.000). Onder de baten 
(totaal € 384.000) worden verantwoord de liggelden, incl. walstalling (€ 176.000), 
verhuur gebouwen ( € 3.000),  opbrengst takelen (€ 25.000), opbrengst Doe-Het-
Zelfloodsen (€ 20.000), verkoop goederen (€ 147.000) en overige baten (€ 13.000).  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

FENDERSWORLD  
Tel: 06-20510316 
 
Op Jachthaven:  De Welle 
Nieuwe buitenboord motoren op 
aanvraag 
Tweede hands buitenboord motoren 
Polyester en schilder werken 
Zeilschepen in- en verkoop 
Rubberboten op maat 
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Verslag ledenvergadering HWN van 17 april 2015 
 
Plaats   : Verenigingsgebouw jachthaven De Welle te Heerenveen 
Tijd    : 20.00 uur 
Aantal   : ruim 50 leden (inclusief bestuur)  
 
1. Opening 
De voorzitter (Arend Smilde) heet iedereen welkom in het verenigingsgebouw op 
jachthaven De Welle te Heerenveen. Er is bericht van verhindering van de heren van 
Amersfoort (bestuur), Lageveen, Adema en Klingenhever. 
 
2. Mededelingen van de voorzitter 
De voorzitter meldt dat Henk Knol (oud-voorzitter) in februari 2015 is overleden. We 
herinneren ons Henk als een voorzitter die veel zaken voor de vereniging heeft geregeld 
(o.a. op het gebied van arbo/milieuwetgeving) en een goede basis heeft gelegd voor de 
toekomst van de vereniging.  
 
3. Verslag ledenvergadering van 11 april 2014 
Het verslag wordt vastgesteld met de opmerking dat de heer G. Boonstra (9. Rondvraag) 
niet de opmerking heeft gemaakt over de capaciteit van de hefkraan op De Welle. 
Aanvullende opmerkingen van de voorzitter: 
 Voor het plaatsen van zonnepanelen zijn de dakconstructies van de daken van de 

schiphuizen ontoereikend en gelet op de lange terugverdientijd zijn we niet 
voornemens om zonnepanelen te plaatsen. 

 De rubberen koeienmatten zijn geplaatst op de trailerhelling op De Bron. 
 Het gezamenlijk koffie drinken op De Bron is geregeld.  
 De suggestie om een verkoop van 2e hands spullen te organiseren is (nog) niet 

geregeld. Geconstateerd is, dat de opkomst en respons op het organiseren van 
verenigingsactiviteiten gering is. We vinden op dit moment de tijd er (nog) niet rijp 
voor om een dergelijke activiteit nu te organiseren. Het idee is zeker nog niet 
overboord gezet. 

 
4. Stand van zaken havenbeheer 
 
4a. De Bron (verslag door Sander Krikke) 
 De stormschade van het dak van schiphuis E is hersteld (uit verzekeringgelden); 
 Eind 2014 zijn de elektrische installaties geïnspecteerd (NEN3140); 
 Het parkeerterrein nabij het toegangshek is gerenoveerd; 
 Het watertappunt bij de open haven is verplaatst en staat nu achter het 

verenigingsgebouw; 
 Er is een nieuwe milieustraat voor de afvalcontainers gemaakt; 
 Er is door Fraxinus snoeiwerk verricht en langs de walbeschoeiingen is een strook 

afgemaaid; 
 Na de laatste stormen in 2015 zijn veel touwen en schijven van schiphuisdeuren 

hersteld; 
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 Het werkvlot is door de havenmeesters gerenoveerd. 

 
4b. De Welle (verslag door Gerrit van der Meulen)  
 Er is een nieuwe kapschuur voor opslag materiaal van de vereniging gebouwd en er 

is een nieuwe DHZ-loods gebouwd. In de loods functioneert de verwarming nog niet 
optimaal. In de zomermaanden zal dit worden hersteld; 

 Het stallingterrein (aan de zuidzijde) is doorgetrokken met stelconplaten voor het 
stallen van de grote schepen; 

 Rondom het verenigingsgebouw zijn parkeervakken gerealiseerd; 
 Begin 2015 zijn de herentoiletten gemoderniseerd; 
 Voor het behoud van de bokken zijn we voornemens om in 2015 een flink aantal 

bokken te laten verzinken. 
 Nagenoeg alle 375 beschikbare ligplaatsen zijn door de havenmeesters verhuurd. 

 
5. Bestuursverkiezing 
 
5a. Afscheid Sander Krikke (door Harry van der Meulen) 
In de vergadering wordt afscheid genomen van Sander Krikke. Sander heeft 
onafgebroken van 1977 tot 2015 deel uitgemaakt van het bestuur van de H.W.N. Door 
de secretaris van de vereniging wordt hij hartelijk bedankt voor 38 jaren 
bestuurswerkzaamheden en overhandigt hem een aantal cadeaus. Uit de vergadering 
wordt opgemerkt, dat hiermee een einde is gekomen van de vertegenwoordiging van de 
familie Krikke in het bestuur (Krikke senior maakte in het verleden ook deel uit van het 
bestuur). 
 
5b. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar zijn Gerrit en Harry van der Meulen. Er zijn geen 
tegenkandidaten. De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van beide heren.  
 
6. Jaarstukken 2014 en begroting 2015 (toelichting Wim van der Vlies) 
De penningmeester geeft een mondelinge toelichting op beide documenten. Er is voor 
beide havens sprake van positieve uitkomsten.  
Jaarrekening 2014 
De penningmeester verstrekt aan de vergadering per pagina een mondelinge toelichting. 
 In 2014 heeft De Bron (na aftrek belasting) een positief saldo van € 4.206  en De 

Welle van € 42.151. De positieve resultaten worden toegevoegd aan het eigen 
vermogen van de havens. 

 Van der Veen & Kromhout uit Gorredijk heeft gezorgd voor een 
accountantsverklaring  
(Samenstellingsverklaring) en is opgenomen in de ter inzage liggende stukken.  
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Begroting 2015 

De samenstelling van de begroting 2015 is gebaseerd op de resultaten, zoals die zijn 
weergegeven in de jaarrekening 2014. 
 De begroting heeft voor De Bron (na aftrek belastingen) een positieve uitkomst (€ 

3.516). DE Welle heeft een sluitend begroting (€ 0,00). Het positieve resultaat van 
De Bron zal worden toegevoegd aan het desbetreffende vervangingsfonds. 

 
De jaarstukken 2014 (jaarrekening en jaarverslag) en de begroting 2015 worden door de 
ledenvergadering vastgesteld.  
 
7. Wijzigingen Jachthavenreglement 
Er worden de navolgende drie wijzigingen voorgesteld: 
 Tijdens een invorderingsprocedure van niet betaalde facturen door leden, kan de 

boot van het lid op jachthaven De Welle op de wal worden geplaatst; 
 Het wordt toegestaan om tijdens de zomermaanden in de havens op de boot te 

overnachten; 
 Zonder toestemming van de havenmeesters is het niet toegestaan om de boot in 

jachthaven De Bron langer dan 3 x 24 uren onbemand aan te meren op een plek 
niet zijnde de vaste ligplaats. 

Door de ledenvergadering wordt met deze drie mutaties ingestemd en daarmee zijn de 
aanpassingen vastgesteld.  
 
8. Rondvraag 
 De heer H. Hof: er wordt gevraagd in hoeverre de vereniging contact heeft met de 

gemeente Heerenveen, dit in verband met de problematiek Terbandsterbrug e.a. 
Reactie bestuur: er zijn nauwelijks contacten, de gemeente Heerenveen stimuleert 
de watersport niet in de plaats Heerenveen. Voor de vereniging is het 
Watersportverbond de belangenbehartiger, ook voor de eigen regio. Door Hans 
wordt in overweging gegeven om de contacten aan te scherpen. 

 De heer A. Klaren: In navolging van de renovatie van de toiletten op De Welle is er 
wellicht aanleiding om ook op De Bron de toiletten te moderniseren. Reactie 
bestuur: we plaatsen dit op het wensenlijstje. 

 De heer G. Boonstra: gemeld wordt, dat de muntautomaten voor de 
stroomvoorziening op De Bron niet goed functioneren, de munten weigeren vaak en 
er wordt te weinig stroom geleverd voor de € 0,50. Gevraagd wordt om hiervoor 
vernieuwingen door te voeren. Reactie bestuur: dergelijke signalen hebben ons ook 
al bereikt en er is inmiddels opdracht gegeven om aan alle muntautomaten op De 
Bron onderhoud te laten plegen. Daarmee moeten de problemen zijn opgelost.   

 
9. Sluiting  
Om circa 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en nodigt iedereen uit om nog een  
hapje en een drankje te nuttigen. Uit de zaal komt nog de opmerking, dat de 
penningmeester achter in de zaal niet verstaanbaar was. Toegezegd is om volgend jaar 
de microfoon te gebruiken. 
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Oproep aan Bedrijfshulpverleners e.a. 
 
Indien er leden zijn, die met hun boot een ligplaats hebben in één van onze beide havens 
en zij hebben kennis van Bedrijfshulpverlening, EHBO en/of Brandbestrijding, worden  zij 
verzocht om dit kenbaar te maken bij de havenmeesters. In geval van een calamiteit kan 
er, indien zij op dat moment aanwezig zijn in de haven, een beroep op deze personen 
worden gedaan. Uiteraard zijn onze havenmeesters opgeleid voor deze taken en  
hiervoor het aanspreekpunt, maar in voorkomende gevallen kan extra hulp nodig zijn. 
Indien u beschikt over dergelijke kennis en u bent bereid om in voorkomende gevallen te 
helpen, dan wordt u verzocht om dit binnenkort te melden bij één van de 
havenmeesters, mondeling dan wel even te telefoneren/e-mailen (Telefoon 0627400694, 
Email havenmeester@dehwn.nl). Bij voorbaat dank voor de medewerking.  
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Sportgala Fryslân 
 
Eind februari 2016 zijn de Pim Muliers 2015 tijdens het jaarlijkse Fries Sportgala 
uitgereikt in Heerenveen. De organisatie van het gala was in handen van Sport Fryslân en 
de sponsors waren diverse instellingen uit de provincie, w.o. Omrop Fryslân, Leeuwarder 
Courant en Tres Internetpartner. Vele Friese sporters waren uitgenodigd voor het gala in 
het Heerenveense verenigingsgebouw Trinitas. Bijzonder voor de watersport was, dat de 
vakjury en de bijna veertienduizend stemmers Marit Bouwmeester uit Warten  (zeilt in de 
laser) verkozen tot Sportvrouw van het jaar en skûtsje schipper Dirk Jan Reijenga van 
het Jouster skûtsje verkozen werd tot Friese sporter van het jaar. 
 

Grote zorgen watersportorganisaties over 
oprukkende waterplanten 
 
De opmars van waterplanten in de randmeren doen de watersport en de toeristische 
sector vrezen voor de komende zomer. Watersportorganisaties, de sportvisserij en de 
Coöperatie Gastvrije Randmeren starten daarom een grote campagne.  
 
Op een in februari 2016 afgesloten enquête over incidenten als gevolg van vastgelopen 
boten en zwemmers in nood, zijn zo’n zesduizend reacties gekomen. De enquête heeft 
tot doel de overlast van de ‘groene velden’ beter in kaart te brengen en zo met sterke 
argumenten te komen om Rijkswaterstaat ervan te overtuigen dat vooral het 
snelgroeiende fonteinkruid grote risico’s met zich meebrengt. In augustus vorig jaar 
stelde minister Schultz van Haegen op Kamervragen dat het met negen incidenten wel 

meeviel met de overlast. Daar zijn de organisaties erg ontevreden over. 
 

Gratis omruil papieren Klein Vaarbewijs 
 
De Vamex laat weten dat het ook nog in 2016 mogelijk blijft gratis de oude papieren 
Klein Vaarbewijs om te ruilen voor een nieuwe vaarbewijs op een plastic creditcard 
formaat. Wel moet  er rekening worden gehouden dat het papieren vaarbewijs vanaf 1 
januari niet meer geldig is. Dus zodra men gaat varen op een vaarbewijsplichtig schip 
is in ieder geval het nieuwe vaarbewijs nodig. 
 
In het afgelopen jaar zijn meer dan 100.000 bij Vamex bekende houders van een 

papieren vaarbewijs (afgegeven tussen 1982 en 2001) hierover aangeschreven. 
Daarnaast is ook via verschillende media en websites aandacht besteed aan deze gratis 
omruilactie. Inmiddels heeft bijna 80% het vaarbewijs omgeruild voor een nieuw 
exemplaar. 
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Het nieuwe vaarbewijs is handzamer, minder fraudegevoelig en ook geschikt voor het 

varen in het buitenland (ICC). Bovendien staat er geen vervaldatum meer op vermeld, 
aangezien het Klein Vaarbewijs vanaf 1 juli 2014 onbeperkt geldig is geworden. 
 
Omdat ook nu nog veel aanvragen voor het omruilen van het oude vaarbewijs 
binnenkomen heeft Vamex besloten ook in 2016 nog de mogelijkheid te blijven bieden 
het oude papieren vaarbewijs gratis om te ruilen voor een nieuwe exemplaar. Indien u 
eerdere brieven en publicaties hierover allemaal gemist hebt, dan is er dus nog geen man 
overboord. Vraag de gratis omruil dan aan via de website van Vamex. 

 

Binnenvaartpolitiereglement (BPR) is per 1 januari 2016 gewijzigd 
 
Met ingang van 1 januari 2016 is er een groot aantal wijzigingen van kracht in het BPR. 
De wijzigingen hebben betrekking op zowel de beroeps- als de recreatievaart. 
  
De belangrijkste wijzigingen in het BPR zijn: 
 Compensatie beperking vrije uitzicht door lading mbv camera en radar is 

toegestaan. 
 Gebruik reddingsvesten is verplicht voor bedrijfsmatige schepen. 
 Inland AIS is nu ook verplicht op alle BPR wateren met een CEMT klasse van I of 

hoger. 
 Spudpalen mogen alleen nog gebruikt worden waar dit specifiek is aangegeven. 

**Spudpalen mogen alleen nog worden gebruikt in die gebieden die aangegeven 
worden  met het nieuwe bord E.6.1. 

 Maximaal toegestane afmetingen zijn niet langer opgenomen 
 Varen met Kitetender gelijkgesteld aan kitesurfen. 
 Elektronische versie Handboek voor de marifonie toegestaan. 

**Net als bij het Binnenvaartpolitiereglement zelf, is het nu ook toegestaan om het 
Handboek voor de marifonie in de binnenvaart’ elektronisch aan boord beschikbaar 
te hebben. 

 Amfibievoertuig is nu voor vaarregels een klein schip 
 Doorvaren bij gele lichten tijdens openen/sluiten bruggen toegestaan 

**Met deze voorziening wordt toegestaan dat schepen een brug die open gaat of 
sluit mogen passeren wanneer er één of twee gele lichten branden. Wanneer er één 
geel licht brandt is doorvaart vanuit de andere kant ook mogelijk. Bij twee gele 
lichten is doorvaart vanuit de andere richting niet toegestaan. 

 Standaard “mistsein” voor alle veerponten. 
 Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl opgenomen. 

**Met de overdracht van het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal 
en het Eemskanaal aan het Rijk, zijn deze ook opgenomen in de diverse bijlagen 
van het Binnenvaartpolitiereglement. Hiermee worden de voorschriften met 
betrekking tot marifoonverplichting, radarvaart, ligplaats nemen, kleine schepen en 
het verbod om te varen met een zeilplank ter verhoging van de nautische veiligheid 
ook op deze vaarwegen van toepassing. 
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Daarnaast is de verplichting opgenomen, door opname van de hiervoor genoemde 
vaarwegen in bijlage 17, dat langere duwcombinaties op de hiervoor genoemde 
vaarwegen moeten zijn voorzien van een kopbesturing. 

 Ligplaats kan worden aangewezen voor een type schip. 
 Verandering in verplichting bepaalde ‘wal’ te varen. 
 
Een volledig overzicht van alle wijzigingen in het BPR en wat ze precies inhouden is te 
vinden op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-395.html. Het volledige BPR 
is te vinden op: http://wetten.overheid.nl/BWBR0003628. 
 

 
 

Bijna miljoen liter toiletwater opgehaald. 
 
In de zomer van 2015 is bijna een miljoen liter toiletwater van de pleziervaart ingezameld 
in het Friese merengebied. Vuilwater dat anders misschien in het oppervlaktewater 
terecht was gekomen. Dankzij maatregelen als promotie van vuilwaterinzamelpunten en 
inzet van de Vuilwaterboot kunnen watersporters in Fryslân zelf eenvoudig bijdragen aan 
schoon vaar- en zwemwater. De initiatiefnemers van de Schoonwatercampagne zijn 
tevreden met de opbrengst, maar zetten voor 2016 hoger in. 
Meer informatie over de Schoonwatercampagne is te lezen op www.vuilwatervangjeop.nl 
De Schoonwatercampagne is een initiatief van het Recreatieschap De Marrekrite, 
Wetterskip Fryslân, het Watersportverbond regio Fryslân, de Friese Milieu Federatie en 
Het Friese Merenproject van provincie Fryslân. Bron: www.fryslan.frl 
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Aandacht voor veiligheid op het water 
 
Vaar zoveel mogelijk stuurboordwal, passeer bruggen vlot en let op snelheid en golfslag. 
Dat zijn de thema’s waar ‘Varen doe je Samen!’ dit jaar de focus op legt. Het 
samenwerkingsverband wil de verkeersveiligheid tussen recreatie- en beroepsvaart 
verbeteren door het geven van voorlichting. ‘Varen doe je Samen!’ was met deze items in 
samenwerking met provincie Fryslân, provincie Groningen en Rijkswaterstaat aanwezig 
op de watersportbeurs Boot Holland in Leeuwarden. 
Veilig kunnen varen is voor de recreatie- en beroepsvaart van groot belang. Om de 
veiligheid op de Nederlandse grote vaarwegen te vergroten is 'Varen doe je Samen!' 
gelanceerd. Het gaat om een landelijk samenwerkingsproject van onder andere 
provincies, Rijkswaterstaat, de Koninklijke BLN-Schuttevaer en de Unie van 
Waterschappen. Naast voorlichting over de veiligheid, voorzorgsmaatregelen, nieuwe 
wet- en regelgeving , zijn mogelijke gevaarlijke situaties beschreven. Er zijn 
knooppuntenboekjes gemaakt met veilige adviesroutes. 
 
Kijk voor meer informatie op www.varendoejesamen.nl of download de ‘Varen doe je 
Samen!’ App via Android of ITunes. 
 

Facelift voor route Snitser Mar 
 
De fiets- en wandelroutes rond de Snitser Mar worden opgeknapt. Bij Terherne komt een 
fiets- en voetveer tussen het dorp en Tersoalstersyl. Langs de ongeveer 40 kilometer 
lange fiets- en wandelroute worden meerdere picknicktafels gemaakt. Ook verrijzen er 
informatiepanelen. Naar de steigers van de Marrekrite bij de Fammesrakken tussen 
Sneek en Joure wordt een schelpenpad aangelegd. Die steiger is nu alleen bereikbaar 
over een graskade, vanaf de oude Rijksstraatweg. Voor de zomer van 2016 moet de 
route opgeknapt zijn. 
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Wetenswaardigheden. 
 
Bruggen en sluizen. 
Deze worden in Friesland bediend van 19 maart tot 1 november. Dagelijks geopend van 
9:00 – 19:00 (juni, juli en augustus tot 20:00). Let op dit geldt nog niet voor alle bruggen 
van de gemeenten. 
 
Voor een volledig overzicht van de bedieningstijden van bruggen en sluizen in Fryslân kijk 
op, www.fryslan.nl/bedieningstijden. 
 
De Turfroute heeft een geheel afwijkend systeem. De bruggen en sluizen in deze 
voormalige veenvaarten worden bediend in de periode 17 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 het hoogseizoen zijn de bruggen 
en sluizen ook op zondag doorlopend geopend. 
 
Handige en belangrijke telefoonnummers 
Waterpolitie     0343-535355  Of oproepbaar via VHF kanaal 10. 
Algemeen alarmnummer 112 
Politie Fryslân     0900-8844 
Milieu alarmnummer  058-2122422 
Informatielijn VVV   0900-2024060 
Provincie Fryslân    058-2925888 
Zwemwatertelefoon   058-2925650 
Weertelefoon     0900-9337 
 
Internetsites: 
www.dehwn.nl www.waddenzee.nl/wathebikjelief 
www.watersportverenigingnannewijd.nl www.beleeffryslan.nl 
www.friesemeren.nl www.skutsjesilen.nl 
www.marrekrite.nl www.gerben-van-manen.nl 
www.watermerk.nl www.wws-yachtcharter.de 
www.yachtcharter2000.nl 
www.rem-yachting.nl 

www.turfroute.nl 
www.overwijkjachtbemiddeling.nl 

www.het-oso.nl www.fryslan.nl/bedieningstijden 
www.fryslan.nl/waternamen www.fryslan.nl/waterkwaliteit 

www.lemmer-delfzijl.nl/ www.bootferienfryslan.de 
www.fendersworld.nl www.watersportverbond.nl  
www.heerenveen.nl www.fryslan.nl/watersport 
www.bootverhuurkalf.nl 
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Skûtsje agenda 2016 
 

Datum Wedstrijdplaats Waar het beste te volgen 

30 juli Grou Bij de Tijnje 

1 augustus De Veenhoop Bij Iesicht 

2 augustus Earnewâld Bij het Zandmeer 

3 augustus Terherne Vanaf de Pier 

4 augustus Langweer Vanaf het strand van het dorp 

5 augustus Elahuizen Langs de oever voor het dorp 

6 augustus Stavoren Vanaf de IJsselmeerdijk 

8 augustus Woudsend Vanaf de Indyk 

10 augustus Lemmer Vanaf de pier bij het strand 

11 augustus Lemmer Vanaf de pier bij het strand 

12 augustus Sneekermeer Van het starteiland 
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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 

 
 
 
 
 
 

 
 


