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01. Organisatie 

 

Bestuur  

Het bestuur bestaat in 2018 uit negen leden. Elk bestuurslid heeft zijn eigen taakgebieden. Het 

bestuur heeft in 2018 acht  keer vergaderd, in het havengebouw op jachthaven De Welle of in 

het havengebouw op De Bron. Eind 2018 hebben de navolgende personen zitting in het bestuur.  

 

Naam Functie Jaar van aftreden 

A Smilde Voorzitter 2019 

H. v.d. Meulen Secretaris 2021 

W. v.d. Vlies Penningmeester 2019 

J. Edelijn havencommissaris De Bron 2019 

G. v.d. Meulen Havenvoorzieningen 2021 

P. van Amersfoort Havenvoorzieningen 2019 

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

R. Franke communicatie, PR, ext. betr.,  2021 

 havencommissaris De Welle  

 

In de ledenvergadering van 13 april 2018 is  Rina Franke in het bestuur benoemd. Haartaken zijn 

communicatie, PR en externe betrekkingen. In de loop van 2018 heeft zij ook de taak van 

havencommissaris De Welle op haar genomen. Voorheen was A. Rijbeek hiermee belast, maar hij 

is in 2019 aftredend en bouwt zijn werkzaamheden bij de H.W.N. af. In 2018 is een opvolger 

gevonden voor onze penningmeester. In de Ledenvergadering van 2019 zal worden voorgesteld om 

Bert van Huizen in het bestuur te benoemen. Hij zal het penningmeesterschap dan overnemen van 

Wim van der Vlies. 

Volgens de statuten bestaat het bestuur uit tenminste vijf leden. De zittingsperiode is drie jaar 

en bestuursleden zijn direct herkiesbaar.  

 

Op 31 december 2018 telde de vereniging circa 600 leden.  Hiervan liggen 190 met de boot in 

jachthaven De Bron en ruim 350 in jachthaven De Welle. In 2018 is met de leden gecommuni-

ceerd middels het Jaarboekje, een (digitale) Nieuwsbrief aan het eind  van het jaar 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 2018 heeft de ledenvergadering plaats gevonden op 13 april 2018 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. Mark Pit woont (per 1 november 2017) in de woonark van de vereniging op 

jachthaven De Welle. In 2018 is gestart met een regelmatig formeel overleg tussen 

havenmeesters en een afvaardiging  van het bestuur. 

http://www.dehwn.nl/
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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 

januari 2001 actief op jachthaven De Bron. Helaas is Wieberen Rozenberg op 8 januari 2018 op 

83 jarige leeftijd overleden. In 2018 is niet voorzien in de vervanging. Eind 2018 heeft Jelte 

Bron aangegeven om met ingang van 2019 deze taak op zich te nemen.   

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. In het voorjaar van 2019 stoppen beiden met hun vrijwilligerswerk voor de 

H.W.N. In de loop van 2018 is er een nieuwe vrijwilliger actief (Beint van der Wal), die de beide 

havenmeesters regelmatig assisteert. 

 

Administratie 

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

vrijdagmiddag is zij aanwezig op het havenkantoor op jachthaven De Welle. Joyce stopt begin 

2019 ook met deze werkzaamheden. In 2019 neemt Sjoerd Pit deze werkzaamheden over.. 

 

02. Verenigingsactiviteiten 

 

Ledenvergadering op 13  april 2018 

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.  

 

Vaartocht met Samen Onderweg 2018 

Op 26 mei 2018 is de vaartocht met de sportstichting Samen Onderweg gehouden. Met 18 boten 

zijn we naar Terherne gevaren en  daar hebben we het Kameleondorp bezocht. Bij terugkomst op 

jachthaven De Bron stond er voor de schippers en bemanning een heerlijke barbecue klaar. Het 

was een zeer geslaagde dag, waarbij zowel onze gasten als de bemanning hebben genoten. 

 

Jubileumfeest 1 september 2018 

Het 60 jarig bestaan van de H.W.N. is in 2018 gevierd met een jubileumfeest op jachthaven De 

Welle. Op zaterdagochtend waren er maar liefst 30 vrijwilligers om mee te helpen met de 

inrichting van het feestterrein. De feestelijke opening vond plaats om 15.00 uur en daarna was er 

een vrijmarkt en diverse kramen, zoals een touwslagerij, brandpreventie, een verenigingskraam 

enz. Om 17.00 uur stond er een buffet met diverse hapjes en drankjes voor de leden klaar en 

vanaf 19.00 uur was er feest, gezelligheid en muziek in de DHZ-loodsen. Als organisatie waren we 

blij verrast met de grote opkomst. Naar schatting zijn er zo’n 300 personen aanwezig geweest 

gedurende de gehele dag.  

 

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 bezet.  
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Werkzaamheden 

- Vervanging asbestdaken 

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

vervanging van de genoemde daken zijn  fikse financiële bedragen gemoeid.  

- Ongediertebestrijding 

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. .  

- Verplaatsing watertappunt 

Het watertappunt op De Bron is verplaatst naar de Herensloot 

- Renovatie vereniginggebouw 

De buitenkant van het verenigingsgebouw is door Soeting uit Joure in 2018 gerenoveerd. 

- Vervanging/uitbreiding camerasysteem 

De software van het huidige  camerasysteem was verouderd en is in 2018 vervangen. Tevens is 

er een extra camera geplaatst, waarmee de toegang vanaf de Leeuwarderstraatweg wordt 

bewaakt. 

- Onderzoek funderingspalen schiphuizen A en B. 

Omdat we misschien op termijn zonnepanelen op de daken van de schiphuizen willen laten 

plaatsen, heeft er een onderzoek plaats gevonden naar de houdbaarheid van de 

funderingspalen van de (oudste) schiphuizen, namelijk A en B. Er is in beeld gebracht, welke 

palen van deze schiphuizen in ieder geval zullen moeten worden vervangen, voordat er 

zonnepanelen op kunnen worden geplaatst. Over de plaatsing van zonnepanelen zijn we in 

gesprek met Groen Leven en Essent.  

 

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 

- Elektriciteitskabel Prorail 

Door Prorail is in oktober 2017 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). Hiervoor is in 2018 een recht van opstal 

gevestigd. De vereniging heeft hiervoor een vergoeding ontvangen. 
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Vervanging dak en uitbreiding 1e verdieping verenigingsgebouw 

In verband met de aanwezigheid van asbest in het dak van het verenigingsgebouw is er een 

nieuw dak geplaatst door Soeting uit Joure. Tevens is er een dakkapel gemaakt, waardoor er 

meer ruimte is ontstaan in het verenigingsgebouw. Ook is er nieuwe “led”verlichting in het 

gebouw aangebracht. Door de overheid is subsidie verstrekt op de gebruikte 

(energiebesparende) materialen. 

- Renovatie woonark 

Door aannemer Busstra is het laatste deel van de ombouw van de woonark vervangen. Ook is er 

een nieuw deurkozijn geplaatst. Hiermee is de renovatie van de woonark voltooid. 

- Nieuwe meterkast in DHZ-loods 

Door de havenmeesters is in de (oude) DHZ-loods een nieuwe ombouw voor de 

elektriciteitsapparatuur geplaatst. 

- Vervanging hoge drukspuit 

In 2018 is de hoge drukspuit vervangen door een nieuw exemplaar.  

- Plaatsing 2e unit door REM Yachting 

Aan REM Yachting is onder voorwaarden toestemming verleend voor plaatsing van een 2e unit.  

- Aanschaf fietsen 

Er zijn 10 gebruikte leenfietsen aangeschaft, waarvan 2 op De Bron zijn  geplaatst.  

- Inrichting Camperplekken 

In de Ledenvergadering van 2018 is positief geregeerd om campers toe te laten op het 

haventerrein. In 2018 is onderzocht welk deel van het haventerrein op De Welle geschikt is 

voor campers. Het voornemen is om in de toekomst camperplekken te creëren.(inclusief 

stroomvoorzieningen). 

- Terreinwerkzaamheden  

Eind 2018 is de oostkant van de haven gedeeltelijk voorzien van verharding. Dit was 

noodzakelijk, omdat er te weinig stalling was voor boten op de wal. Het werk is uitgevoerd 

door M.K. de Jong uit Nieuwebrug. 

 

05. Verenigingwerkzaamheden 

 

- Gemeentelijk overleg 

We nemen deel aan een overleg met de gemeente Heerenveen om de watersport in de 

gemeente beter op de kaart te zetten. Speerpunten voor de HWN zijn o.m. het Heerenveens 

Kanaal (problemen zwaaikom en gevaren samen gaan beroepsvaart en recreatievaart) en het 

gebrek aan voorzieningen in het centrum van Heerenveen. Doel van de bijeenkomsten in 2018 

was het versterken van het watergerichte profiel van de gemeente Heerenveen. 

- Toetreding tot Verbond Nederlandse Motorbootsport. 

In de ledenvergadering van 2016 is ingestemd met het opzeggen van het lidmaatschap bij het 

Watersportverbond. In 2017 heeft het bestuur zich georiënteerd op een nieuwe 

belangenbehartiger. Die is gevonden bij het Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM). In 

de Ledenvergadering van 2018 is ingestemd om per 2018 lid te worden van het VNM. 

- Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVM)  

Voor de implementatie van deze verordening is er gekozen voor de route die het V.N.M. 

(Verbond Nederlandse Motorbootsport) hiervoor heeft uitgestippeld. Op 25 mei 2018 is de 

huidige wet vervangen door de AVG. Via een stappenplan is  deze verordening inmiddels  door 

de vereniging geïmplementeerd. 

- Wifi signaal 

Regelmatig bereikten ons berichten over de slechte ontvangst van het wifi signaal. We zijn in 

2018 overgeschakeld naar Ziggo en sindsdien is de ontvangst van het wifi signaal op beide 

havens verbeterd. 
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- Vervanging toegangsbeveiliging hekken 

De software van de toegangshekken op beide havens was verouderd en is in 2018 vervangen. 

Daarmee is er weer sprake van een optimale beveiliging.  

- Legionella 

Het is elk jaar een klus om het legionella probleem onder controle te houden. 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. 

Tevens wordt er regelmatig gespoeld en gecontroleerd. Alle handelingen worden  schriftelijk 

vastgelegd. Door al deze  inspanningen is het mogelijk om iedereen van goed drinkwater te 

voorzien. 

 

06. Email adressen  

 

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 

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

ook. Het streven is om in 2019 vier of vijf Nieuwsbrieven digitaal aan de leden te verzenden. Het 

Jaarboekje 2019 zal zowel op papier als digitaal worden verzonden. 

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

facebook. 

 

    
 

07.  Tarieven 

 

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de tarieven van de liggelden van jachthaven De Bron met 3% 

verhoogd en van jachthaven De Welle met 2% verhoogd. De tarieven van het takelen, gebruik 

DHZ-loodsen en de winterstalling op de wal zijn niet verhoogd. Het betreft voornamelijk 

inflatieverhoging en verhoging als gevolg van te verwachten extra kosten (o.a. sanering 

asbestdaken schiphuizen De Bron). Voor de tarieven 2019 verwijzen wij u naar de website 

(www.dehwn.nl). 

 

08.  Verslag ledenvergadering HWN van 13 april 2018 

 
Plaats   : Verenigingsgebouw jachthaven De Welle te Heerenveen 

Tijd        : 20.00 uur 

Aantal   : ruim 50 leden (inclusief bestuur) 

Bericht verhindering : Gerrit van der Meulen, Jan Edelijn beiden wegens ziekte, A. Rijnbeek, Hans 

van der Velde, Rein en Harry van der Laan. 

 

1. Opening 

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

Welle te Heerenveen.  

 

2. Mededelingen van de voorzitter  

 Het watertappunt op De Bron is in het voorjaar 2018 verplaatst naar de buitenzijde;  

 De uitbreiding van de toiletruimte op De Bron is opgenomen in de meerjarenplanning; 
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 Voor de passanten op De Bron zijn badges beschikbaar voor het openen van het toegangshek. 

Hiervoor is een kluisje geplaatst, zodat passanten met tussenkomst van de havenmeester dit 

kluisje kunnen openen; 

 Op beide havens zijn ideeënbussen geplaatst; 

 Er is geen noodzaak om de deuren van de schiphuizen te verven; 

 Het Jaarboekje 2018 wordt later verzonden als gebruikelijk i.v.m. ziekte bestuurslid Gerrit van 

der Meulen; 

 De vergadering wordt gevraagd om mee te denken in het vinden van een nieuwe 

penningmeester ingaande 2019. De huidige penningmeester (Wim van der Vlies) heeft 

aangegeven, dat hij er mee stopt. 

 We onderzoeken de mogelijkheid om een deel van het haventerrein op De Welle geschikt te 

maken voor campers op de haven. Voornaamste reden hiervoor is, dat de haven ook in de 

toekomst rendabel moet blijven. De Ledenvergadering is positief en het bestuur gaat de 

plannen voor aanleg verder uitwerken. 

 Er is aandacht voor het overlijden van de (vrijwillig) havenmeester van De Bron Wieberen 

Rozenberg. Deze functie heeft hij gedurende een lange reeks van jaren uitgeoefend. Wieberen 

is in januari 2018 op 83 jarige leeftijd overleden.   

 

3. Verslag ledenvergadering van 07 april 2017 (Arend Smilde) 

Het verslag wordt per pagina behandeld en wordt door de vergadering vastgesteld.  

 

4. Stand van zaken havenbeheer 

 

4a. De Bron (Piet van Amersfoort) 

 Alle ligplaatsen zijn bezet en er is nog steeds een wachtlijst. Voor grote schepen is de 

wachttijd vaak lang; 

 Er wordt gespaard (€ 35.000 per jaar) om de asbestdaken van de schiphuizen C,D en F in 2019 

te vervangen; 

 Een professioneel bedrijf behandelt in de schiphuizen twee keer per jaar het ongedierte 

(milieuvriendelijk). 

 Door Soeting uit Joure is in 2017 een nieuwe berging geplaatst voor tuingereedschap en 

stalling fietsen (ook elektrisch opladen) en opslag voor bilge- en afgewerkte olie; 

 De bewakingscamera’s zijn vervangen en er is een nieuwe bijgekomen; 

 In het verenigingsgebouw is de kantine groter gemaakt en de gevels van het 

verenigingsgebouw worden in 2018 vervangen; 

 Er is nog noodzaak om in de toekomst walbeschoeiingen te vervangen; 

 De legionella bestrijding van het drinkwater is een zorg. We doen er alles aan om dit onder 

controle te houden. Oproep om, alvorens te tanken, eerst goed te spoelen. 

 In 2018 vindt er onderzoek plaats naar de houdbaarheid van de palen van de schiphuizen, 

omdat we voornemens zijn om zonnepanelen te (laten) plaatsen (Groen Leven). Oproep om 

tapijt aan palen direct te verwijderen; 

 Er wordt gewerkt aan sneller internet op beide havens.  

 Het dak van schiphuis B is gerepareerd. Er is niet meer sprake van lekkage. 

 

 

 

 

4b. De Welle (Piet van Amersfoort)  

 De bezetting van de haven is goed. Wel zijn er een aantal ligplaatsen niet bezet (met name de 

kleine boxen). We zoeken naar oplossingen; o.a. andere indeling van de steiger, omdat er 

vraag is naar grote boxen; 

 De verlichting in de DHZ-loodsen is in 2017 vervangen (energiezuinig). Hiervoor subsidie 

ontvangen van de Rabobank Heerenveen; 
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 Door ProRail zijn op de haven kabels gelegd voor uitbreiding van het stroomnet van de 

spoorlijn. Hiervoor wordt een recht van opstal gevestigd, waarmee de vergadering instemt; 

 De binnenkant van de woonark is in 2017 gerenoveerd (buitenkant is 2018). Tevens is er een 

nieuwe schutting geplaatst; 

 De legionella bestrijding van het drinkwater is een zorg. We doen er alles aan om dit onder 

controle te houden. Oproep om, alvorens te tanken, eerst goed te spoelen; 

 Op beide havens zijn in de toiletruimten AED’s geplaatst; 

 De havenmeesters hebben de steigers met een hoge drukreiniger behandeld; 

 

5. Bestuursverkiezing (Arend Smilde) 

Aftredend en herkiesbaar zijn Gerrit en Harry van der Meulen. Tevens wordt voorgesteld om Rina 

Franke in het bestuur te benoemen. De vergadering stemt in met de (her)benoemingen.  

 

6. Jaarstukken 2017 en begroting 2018 (Wim van der Vlies) 

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

sprake van positieve uitkomsten in 2017 en de begroting 2018 is sluitend.  

Jaarrekening 2017 

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

 In 2017 heeft De Bron (na aftrek belasting) een positief saldo van € 11.451  en De Welle van  

€ 19.262. De positieve resultaten worden toegevoegd aan het eigen vermogen van de havens. 

In de cijfers is rekening gehouden met een reservering vanuit beide havens voor de vervanging 

van de daken op jachthaven De Bron (€ 35.000). 

 Van der Veen & Kromhout uit Gorredijk heeft gezorgd voor een accountantsverklaring  

(Samenstellingsverklaring) en is opgenomen in de ter inzage liggende stukken.  

 In 2017 is voor circa € 14.000 aan investeringen gepleegd op beide havens. 

 

Begroting 2018 

De samenstelling van de begroting 2018 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 2018 sluitend. 

 

De jaarstukken 2017 (jaarrekening en jaarverslag) en de begroting 2018 worden, met dankzegging aan 

de penningmeester door de ledenvergadering vastgesteld.  

 

7. Toetreding tot Verbond Nederlandse Motorbootsport (Harry van der Meulen) 

In de ledenvergadering van 2016 is ingestemd met het opzeggen van het lidmaatschap bij het 

Watersportverbond. In 2017 heeft het bestuur zich georiënteerd op een nieuwe belangenbehartiger. 

Die is gevonden bij het Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM). De verschuldigde bijdrage ligt 

veel lager, afdracht bij het Watersportverbond is circa € 20 per lid en bij het VNM € 1,25 per lid. De 

vergadering stemt in om per 2018 lid te worden van het VNM. 

 

8. Arbo aangelegenheden (Piet van Amersfoort) 

Het streven is om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, waarbij een situatie op beide havens 

ontstaat van “veilig van huis en weer veilig naar huis”. Te denken valt aan keuringen van installaties 

(o.a. NEN 3140), nakomen van contracten, monitoren (o.a. legionella). Een belangrijke rol hierbij is er 

voor de havenmeesters. Er wordt aandacht gevraagd om in de eigen boot ook zorgvuldig om te gaan 

met gas en elektriciteit). 

  

9. Vaartocht Samen Onderweg 2018 (Daniëlle van Peer) 

De HWN bestaat in 2018 60 jaar. Dit wordt gevierd met de vaartocht Samen Onderweg op 26 mei 

aanstaande (er kunnen nog wel enkele boten bij) op de Bron en op 1 september is er een feest gepland 

op De Welle. Er wordt opgeroepen om zitting te nemen in het organisatiecomité. 

 

10. Rondvraag 
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 Klaren: er liggen rubberboten in de weg naar mijn boot. Reactie bestuur: aanhangig maken bij de 

havenmeester om het op te lossen. 

 Boonstra: het overlijden van W. Rozenberg is niet voldoende gecommuniceerd. Reactie bestuur: 

een afvaardiging van het bestuur heeft het afscheid bijgewoond, er is een advertentie in de 

Leeuwarder Courant geplaatst, in de vitrinekasten op beide havens is het overlijden kenbaar 

gemaakt en op de website is een “In memoriam” geplaatst. Het zou handig geweest zijn, als de 

HWN beschikt had over alle email adressen van de leden. In dat geval zou ook dat medium 

gebruikt zijn. 

 Boonstra: worden de beelden van de bewakingscamera’s wel bewaard. Reactie bestuur: het 

wettelijk maximaal toegestane aantal dagen (29), dat beelden mogen worden bewaard, wordt 

aangehouden. 

 Boonstra: wordt er gedacht aan de nieuwe wetgeving m.b.t. gegevensverwerking. Reactie bestuur: 

we zijn hiermee op de hoogte en zullen binnen 1 jaar (ná 25 mei 2018) voldoen aan de Algemene 

Verordening Gegevensverwerking (AVG). 

 Boonstra: wordt er gedacht bij het plaatsen van zonnepanelen op de daken van de schiphuizen aan 

de brandgevaren. Reactie bestuur: we verhuren de daken en de huurder (Groen Leven) draagt het 

risico. 

 V.d. Velde: bij het in- en uitvaren hebben wij last van de boten van het verhuurbedrijf op De Bron. 

Reactie bestuur: bedrijf heeft onze aandacht en probleem wordt opgelost. 

 Brouwer (Watermerk): wil facturen graag digitaal ontvangen of facturen graag op de haven 

bezorgd krijgen. Reactie bestuur: digitale verzending van facturen is nog niet mogelijk, maar 

bezorging kan een oplossing zijn. Op portokosten wordt overigens al bezuinigd, omdat we laten 

bezorgen door Business Post (Caparis). 

 Veldhuis: verzoek is om De Bron en De Welle te betrekken bij de plannen van Feanetië. Reactie 

bestuur: HWN heeft een gespreksoverleg met de gemeente Heerenveen en o.a. ‘n Gouden Plak. Het 

onderwerp staat op onze agenda. 

 Bakker: het nieuwe watertappunt op De Bron moet alleen worden gebruikt voor water tanken en 

niet als ligplaats. Reactie bestuur: de markering ontbreekt nog, evenals de borden. We zullen dit 

z.s.m. regelen. 

 

11. Sluiting  

De voorzitter sluit het formele gedeelte van de vergadering af om circa 21.00 uur. Aansluitend 

verzorgt EOC Verzekeringen een presentatie over de bootverzekering. Daarna is er voor iedereen 

gelegenheid om een  hapje en een drankje te nuttigen.  

 

 


