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Van de voorzitter 
 
Het voorjaar doet met horten en stoten zijn intrede. De temperatuur bepaalt wanneer 
er weer drukte op de havens komt. De periode van relatieve rust op de havens loopt 
op zijn einde en daarmee de periode van onderhoud aan de gebouwen en installaties. 
Het accent verschuift naar boten te water, mensen op de havens, meer drukte en 
gezelligheid. 
 
Ook het afgelopen jaar is er weer het nodige gebeurt. In het jaarverslag leest u hier 
meer over en op de ledenvergadering hebt u hier vragen over kunnen stellen. Op 13 
april is onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Het jaarverslag en de jaarrekening 
staan op de website van de H.W.N.  Uit de jaarrekening is ook dit jaar weer gebleken, 
dat ons huishoudboekje in orde is en dat we geen financiële zorgen hebben. 
 
Wie de ontwikkelingen in de watersport een beetje volgt hoort en leest, dat het hebben 
van een eigen boot steeds minder vanzelfsprekend wordt en dat de huidige generatie 
liever een boot huurt. Men heeft dan geen sores van onderhoud(kosten). Dit heeft als 
gevolg dat steeds meer jachthavens melden, dat er sprake is van meer lege boxen en 
dus minder inkomsten voor de havens. Gelukkig hebben wij hier nog weinig last van, 
maar toch is dit een terugkerend agendapunt op de bestuursvergaderingen. Er wordt 
gedacht aan het toelaten van campers op jachthaven De Welle. Een ontwikkeling die je 
al op veel havens ziet. De meeste voorzieningen zijn aanwezig en hiermee kun je de 
ruimte die je voor winterstalling van de boten gebruikt, zomers benutten voor campers. 
Wij hebben uw mening gepeild tijdens de ledenvergadering op 13 april jl. 
 
Ook het thema duurzaam hebben wij in de ledenvergadering van 13 april jl. aan de 
orde gehad. We laten op dit moment een onderzoek uitvoeren of het zinvol is om 
zonnepanelen op de daken van de schiphuizen aan te brengen en daarmee een 
bijdrage te leveren aan het milieuvriendelijk opwekken van elektriciteit. Verder hebben 
we, met subsidie van de Rabobank,  LED verlichting aangebracht in de Doe-Het-Zelf 
loodsen. Bij elke klus die we aanpakken wordt gekeken of we dit onderwerp daarin 
mee kunnen nemen. 
 
Een jaarlijks terugkerend onderwerp is de bestuursverkiezing. In de ledenvergadering 
2018 is mevrouw Rina Franke  benoemd als bestuurslid. Daarmee hebben we nu 2 
dames in het bestuur. Een welkome aanvulling in het mannenbolwerk, wat het bestuur 

tot nu toe was. Onze penningmeester heeft aangegeven te willen aftreden in de 
ledenvergadering van 2019. We hebben dus een jaar de tijd om voor deze specifieke 
functie een nieuwe kandidaat te vinden. Met een ledental van rond de 650 leden moet 
het toch mogelijk zijn hiervoor iemand te vinden. Wij roepen diegenen op die kennis 
hebben van administratie en financiën om zich te melden voor deze functie. 
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Met het nieuwe vaarseizoen voor de deur rest mij nog u allen een behouden vaart te 

wensen. Laten we hopen dat het een mooie zomer wordt, zodat er veel valt te 
genieten. 
 
Arend Smilde 
 

 

Vom Vorsitzenden 

 
Der Frühling hält etwas stockend Einzug. Die Temperaturen bestimmen, wann im 
Hafen wieder geschäftiges Treiben herrscht. Die Zeit der relativen Ruhe und damit die 
Zeit der Instandhaltung und Wartung der Gebäude und Anlagen nähert sich ihrem 

Ende. Das Hauptaugenmerk richtet sich langsam wieder auf die Boote auf dem Wasser, 
die Menschen in den Häfen, mehr Trubel und Geselligkeit. 
 
Auch im letzten Jahr hat sich wieder das Nötige getan. Im Jahresbericht erfahren Sie 
hierüber mehr und auf der Mitgliederversammlung haben Sie Gelegenheit, Fragen dazu 
zu stellen. Die jährliche Mitgliederversammlung fand am 13. April statt. Den 
Jahresbericht und den Jahresabschluss finden Sie auf der Website von H.W.N.  Der 
Jahresabschluss hat auch dieses Jahr wieder ergeben, dass unser Haushaltsbuch in 
Ordnung ist und wir keine finanziellen Probleme haben. 
 
Wer die Entwicklungen im Wassersport ein wenig verfolgt, kann den Medien 
entnehmen, dass der Besitz eines eigenen Bootes immer weniger selbstverständlich 
wird und die heutige Generation Boote lieber mietet. Schließlich braucht man sich in 
dem Fall nicht um die Wartung und die damit verbundenen Kosten zu kümmern. Das 
hat zur Folge, dass immer mehr Jachthäfen schlechter ausgelastet sind, immer mehr 
Liegeplätze frei bleiben und die Häfen dementsprechend weniger Einnahmen 
verbuchen. Glücklicherweise sind wir hiervon noch weitestgehend verschont geblieben. 
Dennoch bleibt dies ein ständig wiederkehrender Punkt auf der Tagesordnung bei den 
Vorstandssitzungen. In diesem Zusammenhang wird überlegt, Wohnmobile im 
Jachthafen De Welle zuzulassen. Diese Entwicklung ist bereits in vielen Häfen zu 
beobachten. Die meisten Einrichtungen dafür sind vorhanden und so kann man den 
Platz, der als Winterlager für die Boote genutzt wird, im Sommer für Wohnmobile zur 
Verfügung stellen. Wir haben Sie dazu auf der Mitgliederversammlung am 13. April d.J. 
nach Ihrer Meinung gefragt. 

 
Das Thema Nachhaltigkeit stand bei dieser Mitgliederversammlung ebenfalls auf der 
Tagesordnung. Derzeit lassen wir prüfen, ob es sinnvoll ist, auf den Dächern der 
Bootshäuser Photovoltaikmodule zu installieren und damit einen Beitrag zur 
umweltfreundlichen Stromerzeugung zu leisten. Außerdem haben wir - mit einem 
Zuschuss von der Rabobank - in den DIY-Werkstätten LED-Beleuchtung installieren 
lassen. Wir achten bei jeder Arbeit, die zu erledigen ist, darauf, ob wir das Thema 
Nachhaltigkeit sinnvoll mit einbinden können. 
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Ein Thema, das ebenfalls jedes Jahr auf der Tagesordnung steht, ist die 

Vorstandswahl. Auf der Mitgliederversammlung 2018 wurde Frau Rina Franke als 
Vorstandsmitglied ernannt. Mit ihr haben wir nun zwei Frauen im Vorstand. Eine 
willkommene Ergänzung für die „Männerfestung“, die der Vorstand bisher war. Unser 
Kassenwart hat den Wunsch geäußert, auf der Mitgliederversammlung 2019 sein Amt 
niederzulegen. Wir haben daher ein Jahr Zeit, für diese verantwortungsvolle Aufgabe 
einen neuen Kandidaten zu finden. Bei ungefähr 650 Mitgliedern müsste es doch 
möglich sein, einen passenden Kandidaten zu finden. Daher geht unser Aufruf an alle 
Mitglieder, die sich mit Verwaltung und Finanzen auskennen, sich für diesen Posten zu 
bewerben. 
  
Die neue Wassersportsaison steht vor der Tür, daher möchte ich Ihnen allen 
abschließend immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel wünschen. Hoffentlich wird es 
ein schöner Sommer, den wir alle ausgiebig genießen können. 
 
Arend Smilde 
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Bestuur 
 
HWN bestuur: 
Voorzitter:     A. Smilde, Leechlân 2,    9001 ZH Grou   tel. 0566-653025 
2e voorzitter Com, PR R. Franke, De Kluft 10    8458 CW Tjalleberd, tel. 06-52095519 
Penningmeester:    W. v.d. Vlies, Akkersplein 158, 8443 BA Heerenveen tel. 06-11004811 
Secretaris:     H.v.d. Meulen, Bolster 103,  8447 DH Heerenveen, tel. 0513-629747 
Havenvoorzieningen: G.v.d. Meulen,Valeriaan 41,  8446 BC Heerenveen tel. 0513-610946 
Havencom. De Welle A. Rijnbeek, 2e Comp.weg 57 8413 RV Oudehorne tel. 0513-541008 
Havenvoorzieningen  P. v. Amersfoort, Wederik 190 8446 PC Heerenveen tel. 0513-624940 
Com, PR, 2e secr,   D. van Peer, Postbus 422   8440 AK Heerenveen tel. 06-48253430 
Havencom. De Bron J. Edelijn, Sinnebuorren 57  8491 ED Akkrum  tel. 06-18111984 
 

 
 
Jachthavenbeheer De Welle: 
havenmeester   S. Kalf, L’warderstraatweg 259 8469 AB Nieuwebrug 06-27400694 
havenmeester   M. Pit, Wetterwille 35 a/b   8447 GB Heerenveen 06-27400694 
 
Jachthavenbeheer De Bron: 
havenmeester   M. Pit, Wetterwille 35 a/b   8447 GB Heerenveen 06-12324582 
 
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 
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Op Koers 
 
Wachtlijst De Bron, 1 februari 2018. 
 

nr. naam woonplaats soort plaats lengte breedte 

1 Bakker Heerenveen De Bron bn-btn 7,80 3 

2 C. van der Wal Heerenveen De Bron binnen 7,50 2,85 

3 A. IJsselmuiden Heerenveen De Bron binnen 9,00 3,00 

4 Wilbrink Heerenveen De Bron binnen 8,50 2,60 

5 Gerard de Vries Heerenveen De Bron binnen 7,80 2,80 

6 Hoogelander Heerenveen De Bron binnen 11,00 3,50 

7 Ronald Broers Heerenveen De Welle binnen 8,00 3,20 

8 Klaas Hofstee Heerenveen De Welle bn-btn 10,00 3,00 

9 Lubbers Emmen De Welle binnen 9,00 3,50 

10 T.H. Herder Appelscha Lid buiten 10,50 4,00 

11 Buijs Sneek Lid binnen 7,00 2,95 

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

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

14 D Visser Drogeham Lid binnen 8,50 2,80 

15 Cuperus Heerenveen Lid binnen 7,20 2,10 

16 Rienties Westerbork Lid binnen 8,50 3,50 

17 K. van den Berg Heerenveen Lid binnen 7,50 2,80 

18 Klaas Kapitein Urk Lid binnen 9,50 3,10 

19 M. Wever Jonkerslân Lid binnen 10,50 3,40 

20 T. de Jong Heerenveen Lid binnen 10,50 3,25 

21 Kooistra Heerenveen Lid binnen 10,00 3,50 

22 Schippers Heerenveen Lid binnen 7,00 3,00 

23 De Gunst Epe Lid bn-btn 9,00 2,75 

24 G.J. Bosma Ouwsterhaule Lid binnen 10,50 3,45 

25 J. van der Meer Heerenveen Lid binnen 11,00 3,25 
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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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Huurprijzen ligplaatsen jachthaven De Welle 2018 inclusief 21% BTW. 

 
locatie boxnummers lengte in 

meters 
breedte in 

meters 
huur per jaar huur per seizoen 

A 0 10,0 3,5 € 538 € 376 

B 0 11,0 4,0 € 677 € 474 

C 15-17,21,22 11,0 4,0 € 677 € 474 

C 1 t/m 13 14,0 4,7 € 860 € 0 

D 0 8,0 3,0 € 369 € 259 

F 2 t/m 26 10,0 4,0 € 750 € 0 

F 1, 27 t/m 31 14,0 4,7 € 860 € 0 

G 0 9,0 3,5 € 484 € 339 

I 0 8,0 3,3 € 406 € 283 

J 1 t/m 23 9,0 3,3 € 456 € 320 

J 26 t/m 40 14 4,7 € 860 € 0 

K 21 9,0 3,3 € 456 € 320 

L 0 8,0 3,0 € 369 € 259 

M 1 t/m 7 8,0 3,0 € 369 € 259 

M 13 t/m 24 6,0 2,4 € 221 € 155 

N 0 6,0 2,4 € 221 € 155 

 

Huurprijzen zijliggers 2018 inclusief 21% BTW (beschikbaar voor jaarliggers). 
 

Zijliggers op steigers 
B,C,I,K en N 

 lengte huur  
(in meters) (per jaar) 

 extra p/m € 82 

 12 € 970 

 11 € 811 

 10 € 645 

 9 € 582 

 8 €487 

 7 € 377 

 6 € 266 
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www.bootverhuurkalf.nl   06-34303885 
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Huurprijzen ligplaatsen jachthaven De Bron 2018 inclusief 21% BTW. 

 

locatie boxnummers lengte in meters breedte in meters huur per jaar 

A 1 t/m 16 9 2,8 € 352 

A 17 18 4,3 € 1.097 

A 18 t/m 33 8 2,8 € 312 

B 34 t/m 37 12 3,0 € 510 

B 38 t/m 45 12 3,5 € 595 

B 46 12 4,0 € 681 

B 47 24 4,4 € 1.479 

B 48 t/m 51 11 3,0 € 469 

B 52 t/m 59 11 3,5 € 545 

B 60 11 4,0 € 624 

C 61 t/m 65 7,5 2,2 € 233 

C 66 12 4,0 € 681 

C 67 t/m 81 11 3,5 € 545 

C 82 t/m 83 12 4,0 € 681 

C 84 t/m 88 7,5 2,2 € 233 

D 89 t/m 97 11 3,5 € 545 

D 98 12 3,5 € 595 

D 99 9 3,5 € 446 

D 100 t/m 108 10 3,5 € 495 

E 109 t/m 118 10 3,0 € 425 

E 119 t/m 128 9 3,0 € 382 

F 129 t/m 134 10,5 3,5 € 521 

F 135 11,5 3,5 € 572 

F 136 t/m 140 7 2,2 € 218 

O 1 t/m 4 10 4,0 € 318 

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

10 3,5 € 277 

O 17 t/m 25 8 3,7 € 234 

O 26 t/m 31 7 2,5 € 141 
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 De contributie van de vereniging bedraagt per jaar € 30,00. 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 € 9,50 
o Seizoenliggers en liggers van elders, bootlengte x breedte x € 9,00 

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

o Wintertarief + 50% 
 
 Tarief voor tijdelijk op de wal, ongeachte de grootte van de boot: 

o € 15,50 per week 
 
 Tarief voor aanmeren per nacht, € 0,60 per meter. 

 
 Trailerstalling:   

o Tarief voor stalling van trailers bedraagt € 10,00 per maand 
 
 Winters tijdelijke in de haven: 

o Tot 14 meter huur per jaar/12 x werkelijk aantal maanden, > 14 meter tot 18 
meter € 460. 

o Indien 18 meter of groter prijs in overleg met havenmeesters. 
 
 Tarief voor volgbootjes: 

o Eerste volgbootje per ligplaats op rekken is gratis, het tweede volgbootje 
 € 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. 
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Tarieven takelen en afspuiten 2018 inclusief 21% BTW 

 

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

 € € € € € 

0 tot 6 meter 34 50 31 65 81 

6 tot 7 meter 38 61 34 72 95 

7 tot 8 meter 46 70 36 82 106 

8 tot 9 meter 48 80 39 88 119 

9 tot 10 meter 50 92 42 93 134 

10 tot 11 meter 56 105 46 102 151 

11 tot 12 meter 64 113 48 112 162 

12 tot 13 meter 72 123 50 123 173 

14 tot 15 meter 81 132 53 134 184 

 
Afspuiten: indien er sprake is van extra schelpen e.a. (beoordeling door 
havenmeesters), wordt er een vuiltoeslag in rekening gebracht van € 31,00 per schip. 
 

Tarieven mast kranen 2018 inclusief 21% BTW 
 

Mast kranen € 

Basistarief mast kranen tot zes meter mastlengte (afhalen en opzetten) 66 

Voor elke volgende meter mastlengte  13 

Gebruik mastenbok per seizoen 34 

 
Huur Doe-Het-Zelf-Loodsen 2018 inclusief 21% BTW 
 

Loods per unit incl. btw A en D 
12m x 6m 

B 
13m x 6m 

C 
11m x 6m 

E 
18m x 9m 

 € € € € 

1 dag loods 45 49 41 79 

2 dagen loods 63 68 58 111 

3 dagen loods 90 98 83 160 

4 dagen loods 107 116 98 191 

5 dagen loods 134 145 123 237 

1 week loods 134 145 123 237 

2 weken loods 268 290 246 474 

Enz.     

 



14 

Inrichten natuurvriendelijke oevers 
 
Wetterskip Fryslân is van plan nabij jachthaven De Bron en jachthaven De Welle in de 
Heeresloot en Heerenveens Kanaal natuurvriendelijke oevers in te richten. Doel is om 
de waterkwaliteit te verbeteren. Een natuurvriendelijke oever is een luwe 
ondiepwaterzone langs een vaart of kanaal. De ondiepwaterzone zal circa 3 meter tot 5 
meter breed zijn en dient 70 centimeter diep te zijn. In deze oever groeit 
watervegetatie die de ecologie en de waterkwaliteit ten goede komt. Daarnaast dient 
deze oever als paaiplaats voor vissen. 
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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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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: jachtservicehaarsma@home.nl 
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Verenigingsactiviteiten 
 
Vaartocht Samen Onderweg 
Wanneer  26 mei 2018 
Waar    Jachthaven De Bron 
 
Jubileumviering H.W.N. 
Wanneer  1 september 2018 
Waar    Jachthaven De Welle 
 
VAARTOCHT SAMEN ONDERWEG (26 mei 2018) 

Deel je droom 

 
Op zaterdag 26 mei 2018 kun je weer stralen als kapitein of bemanning. De vaartocht 
met Samen Onderweg 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 de 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 geniet je samen met je gasten van de door jouw verzorgde lunch aan 
boord van je schip. Vervolgens gaan de gasten naar een activiteit 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 de Bron. De gasten gaan naar huis en voor jouw 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 zo’n drie 
opstappers/gasten welkom zijn plus eigen bemanning die ook droog kunnen zitten.  
 
Meld je dan aan! We hopen weer met minimaal 20 schepen op weg te kunnen gaan. 
Voor vragen of suggesties kun je contact opnemen met Rina Franke of Daniëlle van Peer 
rinafranke8@gmail.com, 06-52095519 of daniellevanpeer@hotmail.com,  06-48253430 
Meld je nu alvast aan! 
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ZIN IN EEN FEESTJE? (01 september 2018) 

In 2018 bestaat onze vereniging 60 jaar en dat gaan we vieren op zaterdag 1 
september 2018. Hou deze dag alvast vrij in je agenda en kom (met je boot) naar 
Jachthaven De Welle. Het is ons eigen feestje dus ook jouw feestje!  Heb je nog goede 
ideeën voor dit feest? Wil je misschien paling komen roken of zullen we een kleine boot 
rommelmarkt organiseren? We gaan in ieder geval gezellig samen eten en genieten van 
muziek!  Wil je meedenken of wil je tijdens deze dag meehelpen, laat het dan weten via 
de ideeënbus of per mail naar daniëllevanpeer@hotmail.com. TOT ZIENS! 

 
De Bron en De Welle 
 
AED’s De Bron en De Welle 
Op zowel jachthaven  De Welle als op jachthaven De Bron is begin 2018 in de 
toiletgroepen een AED geplaatst. Iedereen kan een dergelijk apparaat bedienen. Het 
apparaat laat instructies horen tijdens het gebruik. Een AED is op de haven voor iedereen 
altijd bereikbaar. 
 
WIFI De Bron en De Welle 
Het is bekend, dat het gratis WIFI signaal op beide havens niet toereikend is. Gedurende 
de wintermaanden is er onderzoek gedaan om dit te verbeteren. Hoewel er gedurende de 
wintermaanden verbeteringen zijn  doorgevoerd, is besloten om via Ziggo een nieuwe 
WIFI aansluiting te realiseren. Dit signaal kan dan ook op De Welle worden gebruikt. We 
spannen ons in, om dit voor de zomerperiode 2018 tot stand te brengen. 
 
Reinigen steigers De Bron en De Welle 
Gedurende de winterperiode hebben de havenmeesters alle steigers in beide havens 
gereinigd met een hoge drukspuit. De toegankelijkheid (voorkomen van gladde steigers) 
is daarbij enorm verbeterd. Hoewel er zorgvuldig is gewerkt, kan er mogelijk wat vuil op 
de boten achter gebleven zijn. Wij vragen hiervoor uw begrip. 
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Sanering asbestdaken De Bron 

Om in de komende jaren de asbestdaken van de schiphuizen op jachthaven De Bron te 
kunnen vervangen (het betreft schiphuis C, D en F), moeten we eerst een aantal jaren 
sparen. 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. Omdat we van mening zijn, dat de werkzaamheden uit de 
eigen financiële middelen moeten worden betaald, zullen we de komende jaren (2017 
t/m 2019) hiervoor jaarlijks € 35.000 reserveren. De verwachting is dat in 2019 alle drie 
daken gelijktijdig kunnen worden vervangen. De totale kosten worden begroot op ruim € 
100.000. 
 

 
Asbest sanering in 2017 
 
Onderzoek plaatsing zonnepanelen schiphuizen De Bron 
We onderzoeken de mogelijkheid om in samenwerking met Groen Leven uit Heerenveen 
op alle daken van de schiphuizen zonnepanelen te (laten) plaatsen. Onderzoek wordt 
gedaan naar de sterkte van de constructies van de daken en welke (financiële) 
mogelijkheden er zijn om een samenwerking aan te gaan met genoemd bedrijf. Het 
betreft dan verhuur van de daken en het plaatsen van eigen zonnepanelen voor 
compensatie van het eigen verbruik van elektriciteit door de vereniging (energieneutraal). 
 
Nieuwe camera’s De Bron 
Alle beveiligingscamera’s zijn begin 2018 vernieuwd en er is een extra camera geplaatst. 
In totaal wordt het haventerrein met vijf camera’s bewaakt. Ook is de techniek 
vernieuwd, zodat het geheel thans weer up to date is. 
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Renovatie verenigingsgebouw De Bron 

De buitenwanden van het verenigingsgebouw op De Bron moeten worden gerenoveerd. 
Daar is in het verleden een begin gemaakt met het vernieuwen van de buitenwanden. In 
2018 zullen de laatste stukken door Soeting uit Joure worden aangepakt. 
 

 
Leo van der Veen heeft gratis een nieuwe vloer gelegd in de kantine van De Bron. 
 
Renovatie woonark De Welle  
In 2017 is de woonark intern grondig gerenoveerd. De buitenkant van de woonark is in 
het recente verleden gedeeltelijk vernieuwd. Dit laatste betekent dat in 2018 de 
buitenwanden van de zuid- en oostkant nog door bouwbedrijf Busstra uit Luinjeberd 
zullen worden vervangen. 
 
Vervangen dak verenigingsgebouw De Welle 
Zoals bekend moet het asbestdak op het verenigingsgebouw worden vervangen. Omdat 
we graag een dakkapel willen plaatsen om boven meer ruimte te creëren voor 
vergaderen e.a., zijn we van plan om dit in 2018 te realiseren. Hiervoor is een 
offertetraject afgewerkt en inmiddels is het werk gegund aan Soeting uit Joure. 
We streven er naar om vóór de jubileumviering dit werk gereed te hebben. 



22 

Openingstijden hek De Welle 
 
WINTERTIJD 
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. 
 

Email adressen 
 
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 
gemakkelijk gaat, kunnen we u ook vaker informeren.  
Een aanzienlijk aantal leden hebben het email adres 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 email sturen naar ons kan natuurlijk ook: 
secretaris@dehwn.nl Wilt u in deze mail uw adresgegevens vermelden, de naam van de 
boot, alsmede in welke haven uw boot ligt. Bij wijziging van email adres willen wij ook 
graag door u worden geïnformeerd. 
 

Aansluiting bij een landelijke belangenorganisatie 
 
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 heeft zich het afgelopen jaar georiënteerd om in 2018 weer aan te 

sluiten bij een landelijke belangenorganisatie. Omdat de leden van de H.W.N. 
overwegend in een motorboot varen, is in de Ledenvergadering van 13 april 2018 
besloten om lid te worden van het Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM). Het VNM 
maakt onderdeel uit van het KNMC. Doelstellingen van het VNM zijn het bevorderen van 
het watertoerisme in het algemeen en in het bijzonder de motorbootsport en het 
behartigen van de belangen van de beoefenaars van de motorbootsport. Bijkomend 
voordeel is, dat de verschuldigde financiële bijdrage aan het VNM aanmerkelijk lager is 
dan bij het Watersportverbond. Voor nadere informatie wordt verwezen naar www.knmc-
vnm.nl. Met name de Nieuwsbrieven zijn voor iedereen interessant. Deze zijn beschikbaar 
op de genoemde website. 
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Even voorstellen  
 
Mijn naam is Rina Franke. In september ben ik als tweede vrouw gestart als bestuurslid 
van de HWN. Een betrokken groep mensen met veel kennis en kunde in verschillende 
disciplines. Ben zelf sinds kort woonachtig in Tjalleberd en mijn studerende kinderen 
wonen intussen op kamers in Nijmegen en Groningen. Tijd nu om, naast mijn baan als 
schoolleider, een hobby erbij te nemen als bestuurslid. Mijn taken binnen het bestuur 
zijn, samen met Danielle van Peer,  PR en Activiteiten en mocht onze voorzitter Arend 
Smilde verhinderd zijn dan ga ik als vicevoorzitter aan de slag. 
Mijn hele jeugd ben ik opgegroeid in en op de wateren rondom Earnewâld. Mijn vader 
had een in Friesland gebouwde Duitse Renjol zonder kajuit waar we ieder vrij moment 
mee op pad gingen. Ouders sliepen onder de vierkante opzettent in de boot en zusje en 
ik in een tentje op de wal. Later hebben we met dezelfde boot meerder malen met veel 
plezier en resultaat meegedaan aan de Brio zeilmarathon in Terhorne.  

Vader en zusje hebben altijd gevaren en 
zijn intussen overgestapt op luxere 
zeiljachten. Eenmaal terug in Friesland 
bezit ik sinds vijf jaar een Vanguard 
kajuitzeilboot. Het was een echte 
opknapper en intussen een prima 
‘kampeerboot’. Ieder jaar wordt er een 
onderdeel extra onder handen 
genomen. Komend jaar is het grootzeil 
aan de beurt, naast de reguliere lak- en 
verfklussen. 

De liefde voor watersport is me jong aangeleerd. Door de jaren die ik buiten Friesland 
heb gewoond was ik vooral een opstapper bij vader of mijn zus. Zij zijn echte zeilers en 
nog steeds ieder vrij  moment op het water te vinden. Zelf ben ik meer de mooi weer 
vaarder en dient de ‘Giebel’ als pure ontspanning.  Stap graag op bij toertochten met 
mijn zusje naar o.a. de eilanden. Vorig jaar heb ik dit zelf voor het eerst ondernomen met 
mijn dochter. 
De HWN is een grote haven met twee locaties. Een thuishaven met vaste gasten en 
weinig passanten. Een thuishaven hoort naar mijn idee een 
gezellige ontmoetingsplaats te zijn, in het bijzonder na afloop van 
een weekend varen. Er zijn weinig activiteiten en daardoor is de 
onderlinge bekendheid minimaal. Zou daarom graag willen 

bijdragen aan een meer levendige haven voor de eigen 
bootbezitters en een betere bekendheid/verbinding met het 
centrum van Heerenveen. Mocht u ideeën hebben laat het ons 
weten. We zijn prima bereikbaar via de mail. Tot ziens bij de 
HWN! 
 
Hartelijke groet, 
Rina Franke 
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Skûtsje agenda 2018 
 
SKS 

Datum Wedstrijdplaats Waar het beste te volgen 

4 augustus Grou Bij de Tijnje 

6 augustus De Veenhoop Bij Iesicht 

7 augustus Earnewâld Bij het Zandmeer 

8 augustus Terherne Vanaf de Pier 

9 augustus Langweer Vanaf het strand van het dorp 

10 augustus Elahuizen Langs de oever voor het dorp 

11 augustus Stavoren Vanaf de IJsselmeerdijk 

13 augustus Woudsend Vanaf de Indyk 

15 augustus Lemmer Vanaf de pier bij het strand 

16 augustus Lemmer Vanaf de pier bij het strand 

17 augustus Sneekermeer Van het starteiland 

 
IFKS 

Datum Wedstrijdplaats 

18 augustus Hindelopen 

19 augustus Stavoren  

20 augustus Heeg  

21 augustus Sloten  

23 augustus Echtenerbrug  

24 augustus Lemmer  

25 augustus Lemmer 
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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 
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. 
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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 € 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. 
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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.  

 
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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In 2017 hebben we maar liefst 90% van onze boten verkocht en de helft daarvan binnen 
drie maanden. Een unieke prestatie!  
 
 
 
Ook uw boot verkopen? 

 
We taxeren uw schip vrijblijvend. Neem contact met ons op voor meer informatie.  
 
 
 
 

 
 
Overwijk Jachtbemiddeling 
Postbus 41 
8400 AA  Gorredijk 
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 2018 

Baten           Lasten 

liggelden € 232.500   Onderhoud € 56.320 

Contributies €    18.000   Inkoop goederen € 125.000 

Huur gebouwen € 4.500   Huur containers € 8.200 

Takelen € 25.500   Assurantiepremies € 12.300 

Doe-het-zelf-loods € 20.500   Salarissen € 64.000 

Diverse baten € 14.550   Rente € 13.970 

Verkoop goederen € 147.000   Afschrijvingen € 56.710 

     Energiekosten € 19.000 

    Storting vzg.daken De Bron € 35.000 

     Belastingen € 12.500 

     Overige kosten € 38.500 

     
Organisatie- en 
administratiekosten € 21.050 

Totaal baten € 462.550   Totaal lasten € 462.550 

 
De gecombineerde begroting over het jaar 2018 bestaat uit de begroting van de 
vereniging, jachthaven De Bron en jachthaven De Welle.  
 
Vereniging 

De totale kosten voor de vereniging voor het jaar 2018 bedragen € 31.550. Dit betreft de 
kosten van de administratie/organisatie (€ 8.050), afdracht VNM (€ 1.000), 
accountantskosten (€ 6.000), kosten jaarboekje (€ 1.000), kosten vergaderingen 
(€ 2.500),representatie (€ 2.500),  verzekeringen (€ 500), Samen Onderweg (€ 1.500), 
Jubileumviering (€ 2.500) en overige kosten (€ 6.000). Onder de baten (totaal € 20.050) 
worden verantwoord, de contributies (€ 18.000), Bijdrage gemeente Heerenveen 
(€ 1.200) en overige ontvangsten (€ 850). De per saldo resterende kosten (€ 11.500) 
worden verdeeld over beide jachthavens op basis van het aantal ligplaatsen 
(De Bron € 3.870 en De Welle € 7.630). 
 
Jachthaven De Bron 
De totale kosten van de jachthaven De Bron bedragen voor 2018 € 58.000 en betreft 
kosten onderhoud (€ 19.540), vergoeding aan de vereniging (€ 3.870), rentekosten 
(€ 2.850), afschrijvingen (€ 5.240), assurantiepremies (€ 6.300), belastingen (€ 3.000), 
energiekosten (€ 1.500), huur containers (€ 1.200), storting voorziening daken De Bron 
€ 12.000) en overige kosten (€ 2.500). Onder de baten (totaal € 58.000) worden de  
liggelden verantwoord. 
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Jachthaven De Welle 

De totale kosten van de jachthaven De Welle bedragen voor 2018  € 384.500 en betreft 
rentekosten (€ 11.120), afschrijvingen (€ 51.470), kosten onderhoud(€ 36.780), 
vergoeding aan de vereniging (€ 7.630), assurantie-premies (€ 5.500), belastingen 
(€ 9.500), energiekosten (€ 17.500), huur containers  (€ 7.000), inkoop goederen 
(€ 125.000), salarissen (€ 64.000), storting voorziening daken De Bron (€ 23.000) en 
overige kosten (€ 26.000). Onder de baten (totaal € 384.500) worden verantwoord de 
liggelden, incl. walstalling (€ 174.500), verhuur gebouwen ( € 4.500),  opbrengst takelen 
(€ 25.500), opbrengst Doe-Het-Zelf loodsen (€ 20.500), verkoop goederen (€ 147.000) 
en overige baten (€ 12.500).  
 
Investeringen 2018 
Voor het jaar 2018 is in de begroting  rekening gehouden met onderstaande 
investeringen/groot onderhoud  op de havens (bedragen excl. btw): Verbouw 
verenigingsgebouw De Welle € 30.000. 
 

 
Installatie van energie zuinige verlichting in de Doe Het Zelf loods op De Welle, 2017. 
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In memoriam 
 

 
 
Op maandag 8 januari 2018 is Wieberen Rozenberg op 83 jarige leeftijd overleden. 
Wieberen was jarenlang een zeer betrokken lid van onze watersportvereniging. Veel 
leden zullen Wieberen gekend hebben als havenmeester van onze jachthaven De Bron 
aan de Leeuwarderstraatweg. 
In 2001 heeft Wieberen, mede op advies van zijn voorganger, het roer overgenomen van 
Sipke Hornstra. Met veel inzet en sociale betrokkenheid bij de leden heeft Wieberen 
gedurende circa 17 jaren kleur gegeven aan de haven. Bijna elke dag fietste hij van de 
Kolklaan naar de Leeuwarderstraatweg, weer of geen weer. 
Zomerdag om ook de passanten te verwelkomen en het havengeld te innen en winterdag 
hield hij een oogje in het zeil met regelmatig een ronde door de schiphuizen. Daarbij 
moest hij vaak handelend optreden als de touwen van de schiphuisdeuren weer eens 
door de storm kapot gewaaid waren en vervangen moesten worden. 
Op de haven hield hij zich verder bezig met het toewijzen van de ligplaatsen, het schoon 
houden van het sanitair en het havengebouw. Zijn EHBO kennis kwam als havenmeester 
ook altijd van pas. Niet onvermeld mag blijven, dat hij voor de leden in het 
verenigingsgebouw altijd de koffie klaar had staan en tijd vrij maakte voor een praatje of 
een grapje. 
 
Wij wensen zijn vrouw Tjitske en (klein)kinderen sterkte toe. 
 
Het bestuur van de H.W.N. 
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Wetenswaardigheden. 
 
Bruggen en sluizen. 
Deze worden in Friesland bediend van 24 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 de bruggen 
van alle gemeenten. Bruggen in het centrum van Heerenveen, tussen 12:00 en 13:00 
gesloten en in april en oktober 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.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.bootverhuurkalf.nl 
www.fendersworld.nl www.watersportverbond.nl  
www.heerenveen.nl www.fryslan.nl/watersport 
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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 

 
 
 
 
 
 

 

 


