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01. Organisatie 

 

Bestuur  

Het bestuur bestaat in 2017 uit acht leden. Elk bestuurslid heeft zijn eigen taakgebieden. Het 

bestuur heeft in 2017 tien keer vergaderd, in het havengebouw op jachthaven De Welle of in het 

havengebouw op De Bron. Eind 2017 hebben de navolgende personen zitting in het bestuur.  

 

Naam Functie Jaar van aftreden 

A Smilde voorzitter 2019 

H. v.d. Meulen secretaris 2018 

W. v.d. Vlies penningmeester 2019 

A. Rijnbeek havencommissaris De Welle 2019 

J. Edelijn havencommissaris De Bron 2019 

G. v.d. Meulen havenvoorzieningen 2018 

P. van Amersfoort havenvoorzieningen 2019 

D. van Peer communicatie, PR, ext. betr., 2e secretaris 2019 

 

In de ledenvergadering van 7 april 2017 is afscheid genomen van het bestuurslid Folkert Kiestra. 

Vanaf mei 2017 heeft Rina Franke als toekomstig bestuurslid alle  bestuursvergaderingen 

bijgewoond. .In de Ledenvergadering 2018 wordt voorgesteld om haar in het bestuur te 

benoemen. Volgens de statuten bestaat het bestuur uit tenminste vijf leden. De zittingsperiode 

is drie jaar en bestuursleden zijn direct herkiesbaar.  

 

Op 31 december 2017 telde de vereniging circa 620 leden.  Hiervan liggen 190 met de boot in 

jachthaven De Bron en ruim 350 in jachthaven De Welle. In 2017 is met de leden gecommuni-

ceerd middels het Jaarboekje, een Nieuwsbrief in het najaar en via de ledenvergadering. Op de 

website en de nieuwe havenapp is alle actuele  informatie van de vereniging (www.dehwn.nl) 

beschikbaar.  Ook via Facebook en Twitter wordt er door de vereniging gecommuniceerd. Het 

streven is om op termijn de communicatie met de leden digitaal te laten verlopen. 

 

In 2017 heeft de ledenvergadering plaats gevonden op 7 april 2017 in het verenigingsgebouw op 

jachthaven De Welle te Heerenveen. Op deze vergadering waren circa 50 leden, inclusief 

bestuur, aanwezig.  
 

Havenmeesters 

De havenmeesters, Sicco Kalf en Mark Pit hebben een vast dienstverband met de vereniging. 

Sicco Kalf werkt 34 uren per week en Mark Pit 25 uren. Beiden zijn werkzaam op jachthaven De 

Welle, waarbij Sicco Kalf de rol van 1e havenmeester invult. Naast de werkzaamheden op De 

Welle is Mark Pit de 1e havenmeester op De Bron; hij is vast op de woensdag- en vrijdagmiddag 

hier aanwezig.  

Sicco Kalf heeft eind 2017 de woonark op jachthaven De Welle verlaten en woont nu op de vaste 

wal. Hij blijft uiteraard gewoon werkzaam bij de vereniging, alleen hij woont er niet meer. Wij 

zijn zeer verheugd, dat wij u kunnen melden, dat per 1 november 2017 Mark Pit, samen met  

Petra, het stokje hebben overgenomen en nu de woonark bewonen.  

 

Daarnaast was op jachthaven De Bron onze vrijwillige havenmeester Wieberen Rozenberg actief. 

Bij het begin van het vaarseizoen 2017 is hij gestopt met zijn werkzaamheden.. Hij was vanaf 1 

http://www.dehwn.nl/
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januari 2001 actief op jachthaven De Bron. Helaas is Wieberen Rozenberg op 8 januari 2018 op 

83 jarige leeftijd overleden.   

Tenslotte zorgt Henk-Jan Rozenberg in de zomerperiode voor de groenvoorzieningen. De 

havenmeesters zijn belast met het toewijzen van de ligplaatsen. De administratie hiervan vindt 

plaats in de (geautomatiseerde) havenboeken van beide havens.  

Op De Welle zorgt Joyce van Hilst voor het schoon houden van het verenigingsgebouw (inclusief 

de toiletgroepen) en verzorgt Joop van Hilst in de zomerperiode de groenvoorzieningen op 

jachthaven De Welle. 

 

Administratie 

De administratie wordt verzorgd door vrijwilligster Joyce van Hilst. Op dinsdag- en 

vrijdagmiddag is zij aanwezig op het havenkantoor op jachthaven De Welle.  

 

02. Verenigingsactiviteiten 

 

Verenigingsbijeenkomst over de Marrekrite d.d. 27 januari 2017 

Door de heer Lourens Touwen, directeur van de Marrekrite, heeft uitgelegd wat er allemaal 

omgaat in het recreatieschap De Marrekrite. Niet alleen op het gebied van varen, maar ook 

wandelroutes, en de bekende fietsknooppunten worden door hen beheerd. Na afloop is er nog 

gezellig door de aanwezigen nagepraat onder het  genot van een gratis drankje en hapje. Het was 

jammer dat er zo’n geringe opkomst van leden was. 

 

Ledenvergadering op  07 april 2017 

Een goed bezochte ledenvergadering, waarin de agendapunten vlot door de voorzitter werden 

behandeld.  Om circa 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en is er voor iedereen 

gelegenheid om een  hapje en een drankje te nuttigen.  

 

03. De Bron  

 

Bezetting 

In de haven zijn alle plaatsen volledig bezet. Er is een wachtlijst, waarbij het opvalt dat mensen 

die een grote box wensen, lang moeten wachten op een toewijzing. Alle 140 overdekte en 43 

onoverdekte plaatsen zijn zowel in de winter als in de zomer nagenoeg bezet.  

 

Werkzaamheden 

- Om in de komende jaren de asbestdaken van de schiphuizen op jachthaven De Bron te kunnen 

vervangen (het betreft schiphuis C, D en F), moet er gedurende een aantal jaren worden 

gespaard (door beide havens samen € 35.000 per jaar). Ook op het verenigingsgebouw op 

jachthaven De Welle ligt nog een asbestdak en moet eveneens worden vervangen. De 

werkzaamheden moeten wettelijk vóór 1 januari 2024 uitgevoerd zijn. Met de vervanging van 

de genoemde daken zijn  fikse financiële bedragen gemoeid.  

- Met ingang van 2017 wordt twee keer per jaar (voor- en najaar) het ongedierte in de 

schiphuizen rondom alle looppaden professioneel (door Auto Clean uit Akkrum) bestreden. We 

verwachten dat daarmee de mogelijke overlast van ongedierte in de schiphuizen zal worden 

beperkt.  

- Door Soeting uit Joure is op jachthaven De Bron in november een nieuwe berging gebouwd. De 

nieuwe berging biedt onderdak aan het tuingereedschap, de opslag van olierestanten, 

bilgewater en er is ruimte voor het stallen van fietsen met in de toekomst een mogelijkheid 

voor het opladen van elektrische fietsen. 
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- Omdat het tuingereedschap verhuist naar de nieuwe berging, is er ruimte in het 

verenigingsgebouw ontstaan voor het vergroten van de kantine/kantoor. Hiervoor is de 

tussenwand verplaatst.  

- Het is elk jaar een klus om het legionella probleem onder controle te krijgen. Uitgangspunten 

zijn een simpele installatie met korte leidingen en weinig watertappunten. Weinig tappunten 

betekent, dat ze veelvuldig worden gebruikt en de doorspoeling zo optimaal mogelijk is. Het 

nog te verplaatsen watertappunt op De Bron naar de Herensloot zijde, is reeds voorzien van 

een automatische spoelklep en heeft zijn functie al bewezen. Door al deze  inspanningen is het 

mogelijk om iedereen van goed drinkwater te voorzien. 

 

04. De Welle 

 

Bezetting 

Jachthaven De Welle beschikt over 375 ligplaatsen (inclusief de jachtcharters), die nagenoeg 

allemaal zijn bezet.  In verband met wisselingen zijn er gemiddeld 4 á 5 boxen gedurende het 

jaar niet bezet. Vanuit jachthaven De Welle opereren vijf charterbedrijven, Wind, Wasser und 

Sonne van de familie Behme uit Oldenburg. Zij maken gebruik van de de H-steiger.  

Yachtcharter 2000 van Jacco Veenstra en Bauke Hoekstra. Zij zijn  gevestigd aan de E-steiger. 

Dan is er het bedrijf Watermerk van Otto Brouwer aan de AA-steiger (zuidwest-hoek van de 

haven, nabij het haventerrein). Dan is er het bedrijf Bootverhuur Kalf gevestigd aan de EE-

steiger. Tenslotte is er het jachtverhuurbedrijf Altenburg op de C-steiger.  

Ook is er het bedrijf Fendersworld van Gert Riepma en Rem Yachting van Remy Dijkstra. Beide 

bedrijven hebben een (kantoor)unit op het terrein. Onderhoud aan schepen is het vakgebied van 

beide bedrijven. Dan zijn er nog andere bedrijven actief op jachthaven De Welle, die onderhoud 

aan motoren en boten verzorgen, een jachtschilder, een scheeps- en interieurbouwer en een 

jachtbemiddelingsbedrijf. 

 

Werkzaamheden 

- In de DHZ-loodsen is door installatiebedrijf Hoekstra uit Heerenveen de  verlichting 

vervangen door energiezuinige led verlichting. Bovendien gaat led verlichting langer mee en is 

de lichtopbrengst groter. Vervanging is financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het 

coöperatiefonds van de Rabobank Heerenveen Zuidoost-Friesland. 

- Door Prorail is in oktober op het terrein van De Welle een elektriciteitskabel in de grond 

gelegd. Dit is nodig voor de uitbreiding van de stroomvoorziening van het naast de haven 

gelegen spoor (traject Leeuwarden – Zwolle). 

- De woonark is intern grondig gerenoveerd. In de woonkamer is het plafond vervangen en er is 

geïsoleerd. De badkamer is gerenoveerd en intern zijn diverse vervangingen gepleegd. Ook is 

er in de tuin een nieuwe schutting geplaatst. Elektriciteit, gas en water van de gebouwen van 

Bootverhuur Kalf zijn losgekoppeld van de woonark en aangesloten op de installatie van de 

vereniging, zodat afzonderlijk kan worden afgerekend. In 2018 zal de buitenkant nog 

gedeeltelijk moeten worden vervangen. 

- Het is elk jaar een klus om het legionella probleem onder controle te krijgen. Uitgangspunten 

zijn een simpele installatie met korte leidingen en weinig watertappunten. Weinig tappunten 

betekent, dat ze veelvuldig worden gebruikt en de doorspoeling zo optimaal mogelijk is. Het 

watertappunt bij het tankstation op De Welle zal in de komende winterperiode eveneens van 

een dergelijke spoelklep worden voorzien. Door al deze  inspanningen is het mogelijk om 

iedereen van goed drinkwater te voorzien. 

 

Openingstijden hek De Welle 

WINTERTIJD 
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08.00 uur tot 18.00 uur en loophek 07.00 tot 24.00 uur 

ZOMERTIJD 

08.00 tot 21.00 uur (vrijdags tot 22.00 uur) en loophek dag en nacht. 

 

05. Nieuwe havenapp en Emailadressen  

 

Samen met Firmaq Media (gespecialiseerd in het ontwikkelen van websites) uit Heerenveen is in 

2017 onze havenapp geïntroduceerd. Er is aandacht  voor de havens  en ingegaan wordt op de 

faciliteiten die onze havens bieden voor de leden. Daarbij richten we ons met name ook op de 

vele mogelijkheden van dienstverlening die er zijn op jachthaven De Welle, zoals winterstalling op 

de wal, takelinstallatie, DHZ-loodsen enz. Ook is er informatie te vinden  voor  passanten en 

gasten van de verhuurbedrijven. Wij verwachten dat deze havenapp in de toekomst verder zal 

worden uitgebreid. 

 
In de toekomst willen we graag Jaarboekjes, Nieuwsbrieven e.a. via de mail aan de leden 

verzenden. Dit scheelt druk- en verzendkosten, dus kostenbesparend. Omdat het gemakkelijker 

gaat, kunnen we de leden ook vaker informeren. Hiervoor liggen op de havens formulieren om het 

emailadres aan de vereniging door te geven, een mailtje sturen naar de H.W.N. kan natuurlijk ook.  

 

Bezoek regelmatig de website voor het laatste nieuws. De vereniging is ook actief op twitter en 

facebook. 

 

    
 

06.  Tarieven 

 

Met ingang van 1 januari 2017 zijn de tarieven van de liggelden van zowel jachthaven De Bron als 

jachthaven De Welle met 3% verhoogd. Dit geldt ook voor de tarieven van het takelen, gebruik 

DHZ-loodsen en de winterstalling op de wal. Het betreft voornamelijk inflatieverhoging en 

verhoging als gevolg van te verwachten extra kosten (o.a. sanering asbestdaken schiphuizen De 

Bron). Voor de tarieven 2017 verwijzen wij u naar de website (www.dehwn.nl). 

 

07. Watersportverbond 

 

Met ingang van 1 januari 2017 is door de vereniging het lidmaatschap van het Watersportverbond 

opgezegd (conform het besluit van de Ledenvergadering d.d. 15 april 2016). De verenging 

oriënteert zich in 2017 om per 1 januari 2018 weer aan te sluiten bij een landelijke 

belangenorganisatie.   

 

08.  Verslag ledenvergadering HWN van 07 april 2017 

 
Plaats   : Verenigingsgebouw jachthaven De Welle te Heerenveen 

Tijd        : 20.00 uur 

Aantal   : ruim 50 leden (inclusief bestuur) 

Bericht verhindering : A. Zandstra en J. Nieuwenhuis 

 

1. Opening 
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De voorzitter (Arend Smilde) heet iedereen welkom in het verenigingsgebouw op jachthaven De 

Welle te Heerenveen.  

 

2. Mededelingen van de voorzitter 

 De voorzitter meldt, dat het lidmaatschap bij het Watersportverbond per 1 januari 2017 is 

opgezegd. De bedoeling is dat we ons per 1 januari 2018 aansluiten bij het Verbond 

Nederlandse Motorbootsport (VNM). Dit past het beste bij onze vereniging en is aanmerkelijk 

goedkoper. 
 Het tarief voor vaste aansluitingen met Kwh meter op elektriciteit in onze havens gaat omhoog naar € 

0,32. De verhoging vloeit voort uit het afschaffen van de teruggaaf van de eco-tax. Met het voorgestelde 
tarief berekenen we de kostprijs door. 

 

3. Verslag ledenvergadering van 15 april 2016 (Arend Smilde) 

Het verslag wordt vastgesteld, waarbij door de voorzitter nog de vragen uit het verslag worden 

toegelicht.  

 

4. Stand van zaken havenbeheer 

 

4a. De Bron (Gerrit van der Meulen) 

 Er is door Nagelhout uit Woudsend nieuwe walbeschoeiing geplaatst aan de zuidzijde van de 

haven; 

 Eind 2016 is het dak van schiphuis E vervangen. Er was sprake van ernstige lekkage en op 

meerdere plekken in de spanten en gordingen zat houtrot. 

 Met ingang van 2017 wordt twee keer per jaar het ongedierte (spinnen) bestreden door 

professioneel bedrijf (Auto Clean uit Akkrum). Vanuit de zaal wordt gevraagd of er sprake 

kan zijn van schade aan verf- en lakwerk en tenten van boten. Er wordt een product op 

waterbasis gebruikt en er zal geen enkele schade ontstaan (informatie is afkomstig van Auto 

Clean); 

 Om in de komende jaren de asbestdaken van de schiphuizen te kunnen vervangen (het betreft 

schiphuis C, D en F) moet er gedurende een aantal jaren worden gespaard. Er wordt 

opgemerkt, dat deze werkzaamheden een flinke aanslag betekenen op de financiën van de 

vereniging. Er is nu voorlopig een investeringsstop. 

  

4b. De Welle (André Rijnbeek)  

 Prorail wil voor de spoorlijn nieuwe kabels over het terrein van De Welle leggen. We zijn 

hierover in onderhandeling met Prorail; 

 De provincie Fryslân wil het Heerenveens Kanaal mogelijk opwaarderen naar klasse V 

(schepen met een lengte van 110 meter). Wij maken ons hierover grote zorgen, met name voor 

de zwaaikom voor de haven en de veiligheid van het Kanaal is in het geding. Hierover is door 

de HWN een brief verzonden naar de provincie Fryslân; 

 REM Yachting heeft een kantoorunit geplaatst, de dieseltank is gekeurd, dit geldt ook voor de 

vloer van de afspuitplaats en er zijn achterwanden geplaatst in de (oude) DHZ-loods. 

 

5. Bestuursverkiezing (Arend Smilde) 

Aftredend en niet herkiesbaar is Folkert Kiestra. Door de secretaris wordt Folkert bedankt voor zijn 

inzet (ruim 20 jaren) voor de vereniging. Zijn brede kennis van weg- en waterbouw en 

milieuaangelegenheden zal worden gemist in het bestuur. Als blijk van waardering worden enkele 

cadeaus overhandigd. 

 

6. Jaarstukken 2016 en begroting 2017 (Wim van der Vlies) 

De penningmeester geeft een mondelinge toelichting op beide documenten. Er is voor beide havens 

sprake van positieve uitkomsten in 2016 en de begroting 2017 is sluitend.  

Jaarrekening 2016 

De penningmeester verstrekt aan de vergadering per pagina een mondelinge toelichting. 

 In 2016 heeft De Bron (na aftrek belasting) een positief saldo van € 8.557  en De Welle van  
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€ 11.945. 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.  

 De vervangingsfondsen van beide havens zullen in 2017 worden opgeven ten gunste van de 

nieuw te vormen vervangingsreserve voor de drie daken in jachthaven De Bron. 

 In 2016 is voor circa € 65.000 aan investeringen gepleegd, met name op De Bron (vervanging 

walbeschoeiing en nieuw dak schiphuis E). 

 

Begroting 2017 

De samenstelling van de begroting 2017 is gebaseerd op de resultaten, zoals die zijn weergegeven in 

de jaarrekening 2016. 

 De begrotingen voor zowel De Bron (na aftrek belastingen) als De Welle zijn voor het jaar 

2017 sluitend. 

 Ten laste van de exploitatie 2017 wordt een storting van € 35.000 (€ 12.000 t.l.v. De Bron en 

€ 23.000 t.l.v. De Welle) gebracht, zijnde een te vormen reserve voor de nieuwe drie daken op 

jachthaven De Bron. 

 

De jaarstukken 2016 (jaarrekening en jaarverslag) en de begroting 2017 worden, met dankzegging aan 

de penningmeester door de ledenvergadering vastgesteld.  

 

7. Rondvraag 

 Vanuit het bestuur (Piet van Amersfoort) wordt een toelichting gegeven op de Arbo gerela-

teerde onderwerpen van de haven en de stand van zaken van de RI&E- aangelegenheden. 

 A.Klaren: doet de suggestie om het watertappunt op De Bron te verplaatsen naar de kop van 

de haven. Reactie bestuur: een prima suggestie, we verwachten hieraan uitvoering te kunnen 

geven na afloop van het vaarseizoen 2017. 

 G. Boonstra:verzoek om de toiletvoorziening op De Bron uit te breiden met een extra douche 

en een hoog toilet.  Reactie bestuur: onderwerpen staan op ons wensenlijstje, maar hebben op 

dit moment nog geen prioriteit. 

Passanten op De Bron kunnen het haventerrein niet verlaten, omdat ze niet beschikken over 

een badge. Reactie bestuur: hiervoor is een oplossing gecreëerd, er komt een kluisje met 

enkele badges, die met behulp van een telefoontje naar de havenmeester kan worden geopend.  

 H. Scheepstra: wil graag dat er een ideeënbus op beide havens wordt geplaatst. Reactie 

bestuur: dit vinden we een prima idee, wordt binnenkort gerealiseerd. Wat doen we met de 

schiphuisdeuren (wel/niet schilderen)? Reactie bestuur: dit vinden we niet noodzakelijk. Voor 

het behoud van de deuren is schilderen namelijk niet van belang. 

 Vanuit het bestuur (Danielle van Peer) wordt een presentatie gehouden van de nieuwe app van 

de H.W.N. die binnenkort beschikbaar komt. Deze app richt zich vooral op jachthaven De 

Welle. 

 

8. Sluiting  

Alvorens de voorzitter de vergadering om circa 21.15 uur sluit, is er nog aandacht voor de jarige 

havenmeester, Mark Pit. Daarna is er voor iedereen gelegenheid om een  hapje en een drankje te 

nuttigen.  
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Website, Twitter en Facebook H.W.N. 

 

Lees regelmatig de website, Twitter en Facebook van de H.W.N. voor nieuwe ontwikkelingen, 

activiteiten, bestuursbesluiten, wetenswaardigheden e.a.  

www.dehwn.nl 

 
 


