
Heerenveense 
Watersportvereniging 
Nannewijd 

 

2019 
Jaarboekje 2019 





1 

Van de voorzitter 
 
Piet Paulusma voorspelde ons een strenge winter, maar het lijkt eerder op het 
tegenovergestelde. Op het moment dat ik dit schrijf is het 15 graden, de eerste bootjes 
varen alweer voorbij. Het is midden februari!  We zullen vast wel weer een of ander 
record breken. Als we twee maanden verder zijn dan breekt het vaarseizoen aan. In de 
tussentijd willen wij u graag informeren over wat er allemaal gebeurd is het afgelopen 
jaar. 
 
Het  uitvoerige jaarverslag van 2018 geeft een duidelijk beeld van wat er op de havens 
en binnen de vereniging is gepasseerd. Ik kan het u aanbevelen om dit te lezen, dan 
bent u weer helemaal bij met alles wat er zich heeft afgespeeld. 
 
Een mijlpaal was wel het 60 jaar jubileum, wat we in september hebben gevierd. Wij 
waren blij verrast met de grote opkomst. In het bestuur werd al langer gesproken over 
het betrekken van de leden bij het wel en wee van de vereniging. Deze jubileumviering 
was hier een prachtige gelegenheid voor. We hebben veel positieve reacties 
ontvangen. Dit heeft ertoe geleid, dat wij een activiteitencommissie in het leven 
hebben geroepen om de verenigingsactiviteiten te stimuleren, beter onder de aandacht 
te brengen en de saamhorigheid te vergroten. Om dit te ondersteunen is er een 
dakkapel geplaatst op het verenigingsgebouw, waardoor de zaal lichter en ruimer is 
geworden. De zaal zal wat gezelliger worden ingericht waardoor het ook beter geschikt 
is voor diverse activiteiten. Om de leden beter op de hoogte te houden, willen we per 
jaar vier of vijf nieuwsbrieven versturen. We doen dit het liefst per mail, omdat dit 
gemakkelijker en goedkoper is. Bovendien sparen we hiermee het milieu en helpt het 
onze doelstelling een duurzame vereniging te zijn.  Daarom ook een oproep in het 
jaarverslag om zoveel mogelijk uw e-mailadres door te geven. 
 
Op de agenda van de Ledenvergadering staat, zoals gebruikelijk, de 
bestuursverkiezing. In deze vergadering  zijn er 6 bestuursleden aftredend waarvan er 
vier direct herkiesbaar zijn. We prijzen ons gelukkig een opvolger gevonden te hebben 
voor onze penningmeester, deze zal in de Ledenvergadering aan u worden 
voorgesteld. Ook achter de schermen vertrekken er een aantal vrijwilligers. We zijn blij 
dat hiervoor vervangers gevonden konden worden,  zodat de betreffende 
werkzaamheden kunnen doorgaan.   
 

In jachthaven De Bron (aan de noordzijde) hebben we afscheid genomen van het  
verhuurbedrijf.   Het bestuur heeft besloten een hek om het terrein te plaatsen en de 
situatie voorlopig even zo te laten. In een later stadium zal bekeken worden welke 
bestemming wij aan dat gedeelte van de haven willen geven.  
 
Onze statuten vermelden dat de vereniging zich ten doel stelt om de watersport te 
bevorderen in het bijzonder voor de regio Heerenveen. Dit is een brede doelstelling 
met verschillende onderwerpen. 
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Voor de meeste leden zal het belangrijkste zijn het exploiteren van de jachthavens. 

Hieraan wordt ook de meeste tijd besteed, zoals uit de verschillende verslagen blijkt. 
Het bestuur zet zich hier graag voor in en hoort ook graag van u of wij de goede koers 
varen. Hiervoor is de Ledenvergadering een goede gelegenheid. We hopen u op 12 
april te ontmoeten. 
 
Het bestuur wenst u  een mooi watersportseizoen toe. 
 
Arend Smilde 
 
 
 

 

Vom Vorsitzenden 

 
Wettermann Piet Paulusma hat uns einen strengen Winter vorhergesagt, allerdings ist 
offenbar das Gegenteil der Fall. Jetzt gerade, wo ich diese Zeilen schreibe, sind 15 
Grad und die ersten Boote fahren schon wieder vorbei. Es ist Mitte Februar!  Wir 
werden sicher erneut irgendeinen Rekord brechen. In zwei Monaten beginnt wieder die 
Wassersportsaison. Unterdessen möchten wir Sie gern über die Geschehnisse im 
vergangenen Jahr informieren. 
 
Der ausführliche Jahresbericht 2018 vermittelt ein deutliches Bild davon, was in den 
Häfen und im Verein passiert ist. Ich empfehle Ihnen, den Jahresbericht zu lesen, 
damit Sie über die Entwicklungen auf dem Laufenden sind. 
 
Ein Höhepunkt war das 60. Jubiläum, das wir im September gefeiert haben. Wir haben 
uns über die rege Teilnahme sehr gefreut. Im Vorstand wurde bereits länger 
besprochen, wie wir die Mitglieder in die Geschehnisse im Verein mehr einbeziehen. 
Unser Jubiläum war hierfür ein schöner Anlass. Wir haben viel positives Feedback 
erhalten. Das hat dazu geführt, dass wir eine Aktivitätenkommission ins Leben gerufen 
haben, um die Vereinsaktivitäten zu fördern und darauf besser aufmerksam zu machen 
sowie, um das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. Zur Unterstützung wurde auf 
dem Vereinsgebäude eine Dachkapelle errichtet, durch die der Saal heller und größer 
geworden ist. Der Saal wird noch gemütlicher eingerichtet, um ein schönes Ambiente 
für die diversen Aktivitäten zu schaffen. Um die Mitglieder besser zu informieren, 

werden wir vier oder fünf Newsletter im Jahr versenden. Das werden wir per E-Mail 
tun, da das einfacher und billiger ist. Außerdem schonen wir dadurch die Umwelt und 
leisten einen Beitrag zur Verwirklichung unseres Ziels, ein nachhaltiger Verein zu sein.  
Daher auch unser Aufruf im Jahresbericht an Sie, uns, soweit möglich, Ihre E-Mail-
Adresse mitzuteilen. 
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Wie gewöhnlich steht wieder die Wahl des Vorstands auf der Tagesordnung der 

Mitgliederversammlung. Bei dieser Versammlung werden sechs Vorstandsmitglieder 
abtreten, von denen vier sofort wieder gewählt werden können. Wir sind sehr froh, 
einen Nachfolger für unseren Kassenwart gefunden zu haben, den wir Ihnen auf der 
Mitgliederversammlung vorstellen werden. Auch hinter den Kulissen wird sich eine 
Reihe von ehrenamtlichen Helfern verabschieden. Wir freuen uns, dass auch hierfür 
Ersatz gefunden werden konnte, so dass die betreffenden Aufgaben weiter erledigt 
werden.   
 
Im Jachthafen De Bron (auf der Nordseite) haben wir den Vermietungsbetrieb 
eingestellt.   Der Vorstand hat beschlossen, das Gelände einzuzäunen und die Situation 
vorläufig so zu belassen. In einem späteren Stadium wird geprüft, welchem Zweck wir 
diesen Teil des Hafens widmen werden.  
 
Unsere Satzung besagt, dass der Verein das Ziel hat, den Wassersport insbesondere 
für die Region Heerenveen zu fördern. Das ist eine breite Zielvorgabe mit 
verschiedenen Schwerpunkten. 
Für die meisten Mitglieder wird der Betrieb des Jachthafens am wichtigsten sein. Das 
kostet auch die meiste Zeit, wie sich aus den verschiedenen Jahresberichten ergibt. 
Der Vorstand setzt sich gern hierfür ein und möchte auch Ihre Meinung erfahren, ob 
wir uns auf dem richtigen Kurs befinden. Hierzu bietet die Mitgliederversammlung eine 
gute Gelegenheit. Wir hoffen, dass wir Sie am 12. April begrüßen dürfen. 
 
Der Vorstand wünscht Ihnen eine schöne Wassersportsaison. 
 

Arend Smilde 
 

 
Camperterrein jachthaven de Welle in aanleg
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Bestuur 
 
HWN bestuur: 
Voorzitter:      A. Smilde,    tel. 0566-653025  voorzitter@dehwn.nl 
Penningmeester:     W. v.d. Vlies   tel. 0611004811  penningmeester@dehwn.nl 
Secretaris:      H.v.d. Meulen  tel. 0513-629747  secretaris@dehwn.nl 
Havenvoorzieningen:  G.v.d. Meulen  tel. 0513-610946   
Havenvoorzieningen   P. v. Amersfoort tel. 0513 624940 
Com, PR, 2e secr, ex.betr D. van Peer   tel. 0648253430 
Havencom. De Bron  J. Edelijn    tel. 0618111984 
Havencom. De Welle  R. Franke    tel. 0652095519 
Com, PR,  ex.betr 
 
Jachthavenbeheer De Welle: 
Havenmeester    S. Kalf    tel. 0627400694  havenmeester@dehwn.nl 
Havenmeester    M. Pit     tel. 0627400694  havenmeester@dehwn.nl 
Vrijwilliger     B. v.d. Wal 
 
Jachthavenbeheer De Bron: 
Havenmeester    M. Pit     tel. 0612324582 
Vrijwilliger     J. Bron    tel. 0621984722 
 
Administratie: 
De administratie is dinsdag- en vrijdagmiddag bereikbaar op het havenkantoor van jachthaven 
De Welle. S. Pit, telefoon 0513 629567 
 
Bezoekadres     Wetterwille 35 
Postadres     Postbus 654, 8440 AR Heerenveen 
Internet      www.dehwn.nl 
E-mail       info@dehwn.nl 
Bankrekeningnummer  NL47RABO0351426523  
 

 
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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Op Koers 
 
Wachtlijst De Bron, 1 januari 2019. 
 

nr. naam woonplaats soort plaats lengte breedte 

1 Buijs Sneek De Bron binnen 7,00 2,95 

2 Rienties Westerbork De Bron binnen 8,50 3,50 

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

4 K. van den Berg Heerenveen De Bron binnen 7,50 2,80 

5 M. Wever Jonkerslan De Bron binnen 10,50 3,40 

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

7 
G. Schram-de 

Jong St. Johannesga De Bron binnen 10,00 3,50 

8 T.H. Herder Appelscha De Welle buiten 10,50 4,00 

9 Klaas Kapitein Urk De Welle binnen 9,50 3,10 

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

11 J. Oostra Haskerdijken De Welle buiten 9,50 3,20 

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

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

14 Cuperus Heerenveen Lid binnen 7,20 2,10 

15 T. de Jong Heerenveen Lid bn-btn 10,50 3,25 

16 G.J. Bosma Ousterhaule Lid binnen 10,50 3,45 

17 J. van der Meer Heerenveen Lid binnen 11,00 3,25 
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Huurprijzen ligplaatsen jachthaven De Welle 2019 inclusief 21% BTW. 

 
locatie boxnummers lengte in 

meters 
breedte in 

meters 
huur per jaar huur per seizoen 

A 0 10,0 3,5 € 549 € 384 

B 0 11,0 4,0 € 691 € 483 

C 15-17,21,22 11,0 4,0 € 691 € 483 

C 1 t/m 13 14,0 4,7 € 877 € 0 

D 0 8,0 3,0 € 376 € 264 

F 2 t/m 26 10,0 4,0 € 765 € 0 

F 1, 27 t/m 31 14,0 4,7 € 877 € 0 

G 0 9,0 3,5 € 494 € 346 

I 0 8,0 3,3 € 414 € 289 

J 1 t/m 23 9,0 3,3 € 465 € 326 

J 26 t/m 40 14 4,7 € 877 € 0 

K 21 9,0 3,3 € 465 € 326 

L 0 8,0 3,0 € 376 € 264 

M 1 t/m 7 8,0 3,0 € 376 € 264 

M 13 t/m 24 6,0 2,4 € 225 € 158 

N 0 6,0 2,4 € 225 € 158 

 

Huurprijzen zijliggers 2019 inclusief 21% BTW (beschikbaar voor jaarliggers). 
 

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

 lengte huur  
(in meters) (per jaar) 

 extra p/m € 84 

 12 € 989 

 11 € 827 

 10 € 658 

 9 € 594 

 8 €497 

 7 € 385 

 6 € 271 
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www.bootverhuurkalf.nl   06-34303885 
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Huurprijzen ligplaatsen jachthaven De Bron 2019 inclusief 21% BTW. 

 

locatie boxnummers lengte in meters breedte in meters huur per jaar 

A 1 t/m 16 9 2,8 € 359 

A 17 18 4,3 € 1.119 

A 18 t/m 33 8 2,8 € 318 

B 34 t/m 37 12 3,0 € 520 

B 38 t/m 45 12 3,5 € 607 

B 46 12 4,0 € 695 

B 47 24 4,4 € 1.509 

B 48 t/m 51 11 3,0 € 478 

B 52 t/m 59 11 3,5 € 556 

B 60 11 4,0 € 636 

C 61 t/m 65 7,5 2,2 € 238 

C 66 12 4,0 € 695 

C 67 t/m 81 11 3,5 € 556 

C 82 t/m 83 12 4,0 € 695 

C 84 t/m 88 7,5 2,2 € 238 

D 89 t/m 97 11 3,5 € 556 

D 98 12 3,5 € 607 

D 99 9 3,5 € 455 

D 100 t/m 108 10 3,5 € 505 

E 109 t/m 118 10 3,0 € 434 

E 119 t/m 128 9 3,0 € 390 

F 129 t/m 134 10,5 3,5 € 531 

F 135 11,5 3,5 € 583 

F 136 t/m 140 7 2,2 € 222 

O 1 t/m 4 10 4,5 € 324 

O 
5  t/m 14, 32, 

36 t/m  43 
10 3,5 € 283 

O 15, 16,35 6,5 2,5 € 75 

O 17 t/m 25 8 3,7 € 239 

O 26 t/m 31 7 2,5 € 144 
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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. 
 

FENDERSWORLD 

 
Gert, een vrolijke kwast. Voor al het schilder onderhoudswerk aan uw boot of huis. 
 
Ik gebruik mijn rollers en kwasten, klein of groot, met liefde en plezier op uw woning of boot. 
 
Vraag gerust om een vrijblijvende offerte. 
 
Gert Riepma 
06 - 20510316 
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Tarieven takelen en afspuiten 2019 inclusief 21% BTW 

 

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

 € € € € € 

0 tot 6 meter 35 51 32 66 83 

6 tot 7 meter 39 62 35 73 97 

7 tot 8 meter 47 71 37 84 108 

8 tot 9 meter 49 82 40 90 121 

9 tot 10 meter 51 94 43 95 137 

10 tot 11 meter 57 107 47 104 154 

11 tot 12 meter 65 115 49 114 165 

12 tot 13 meter 73 125 51 125 176 

14 tot 15 meter 83 135 54 137 188 

 
Afspuiten: indien er sprake is van extra schelpen e.a. (beoordeling door 
havenmeesters), wordt er een vuiltoeslag in rekening gebracht van € 32,00 per schip. 
 

Tarieven mast kranen 2019 inclusief 21% BTW 
 

Mast kranen € 

Basistarief mast kranen tot zes meter mastlengte (afhalen en opzetten) 67 

Voor elke volgende meter mastlengte  13 

Gebruik mastenbok per seizoen 35 

 
Huur Doe-Het-Zelf-Loodsen 2019 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 46 50 42 81 

2 dagen loods 64 69 59 113 

3 dagen loods 92 100 85 163 

4 dagen loods 109 118 100 195 

5 dagen loods 137 148 125 242 

1 week loods 137 148 125 242 

2 weken loods 273 296 251 483 

Enz.     
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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 



16 

Verenigingsactiviteiten 
 
Ledenvergadering 2019 
Wanneer  12 april 2019 
Waar    Verenigingsgebouw De Welle 
Aanvang  20.00 uur 
 
Opening verenigingszaal De Welle 
Op vrijdag 12 april openen we de nieuwe verenigingszaal op jachthaven De Welle tijdens 
de ledenvergadering.  
U bent allen van harte welkom voor deze gezellige avond. 
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De Bron en De Welle 
 
Verhoging tarieven De Welle en De Bron 2019 
Door algemene kostenstijgingen zijn wij genoodzaakt de tarieven van de liggelden van 
beide havens met ingang van 2019 met 2% te verhogen (inflatie). 
 
Tariefverhoging 2020 en volgende jaren 
Afgezien van mogelijke inflatieverhogingen in de komende jaren, worden met ingang van 
2020 de tarieven van de overdekte ligplaatsen van jachthaven De Bron met 1% extra 
verhoogd in verband met de toekomstige vervanging van de asbestdaken van de 
schiphuizen.  
De open ligplaatsen in jachthaven De Bron worden met ingang van 2020 in drie stappen 
(t/m 2022) jaarlijks met 8% extra verhoogd. De prijzen van deze ligplaatsen bleven te 
ver achter bij de vergelijkbare tarieven van De Welle. Door deze verhogingen stijgt de 
prijs van deze ligplaatsen naar circa € 10,00 per m2. Ter vergelijking in jachthaven De 
Welle wordt circa € 15,00 per m2 betaald. 
Omdat er zomers teveel boten op de wal blijven staan op jachthaven De Welle, willen we 
deze ongewenste situatie ontmoedigen middels een tariefverhoging van de zomerstalling. 
Het tarief wordt hiervoor gedurende 2 jaren (2020 en 2021) verhoogd met 25% per jaar. 
 
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. Op het verenigingsgebouw op jachthaven De Welle is het asbestdak in 2018 
vervangen. De werkzaamheden moeten wettelijk vóór 1 januari 2024 uitgevoerd zijn. Met 
de vervanging van de genoemde daken zijn fikse financiële bedragen gemoeid. We 
reserveren de komende jaren hiervoor jaarlijks € 35.000. De verwachting is dat vóór 1 
januari 2024 alle drie daken kunnen worden vervangen.  
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Onderzoek plaatsing zonnepanelen schiphuizen De Bron 

We onderzoeken de mogelijkheid om in samenwerking met Groen Leven uit Heerenveen 
of Essent 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 één van de genoemde 
bedrijven.   
 
Verwijderen volgbootjes De Bron en De Welle en controle schiphuizen De Bron 
Het verzoek is aan de leden, die een bijboot buiten in de opslag hebben liggen (met of 
zonder nummer), om zich bij de havenmeesters te melden, zodat alle bootjes kunnen 
worden geregistreerd.  De niet geregistreerde bootjes worden begin 2020 door de 
havenmeesters verwijderd. 
 
In 2019 starten we met een controle van het gebruik van de schiphuizen in jachthaven 
De Bron. Het gaat dan vooral om bootjes die aan de balken zijn gehangen, het gebruik 
van takelinstallaties en overtollige spullen die op de balken liggen enz. Wij benaderen de 
personen, waarvan wij vinden dat er iets aan gedaan moet worden. 
 
Vervanging vingersteigers Bootverhuur Kalf De Welle 
Het gebruik van de huidige drijvende vingersteigers bij bootverhuur Kalf is niet meer 
verantwoord. In de eerste maanden van 2019 zijn deze 5 vingersteigers vervangen door 
vaste steigers.  
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Vervanging walbeschoeiing De Welle 

In de buurt van het tankstation is de walbeschoeiing slecht en moet op korte termijn 
worden vervangen. De bedoeling is om voor aanvang van het vaarseizoen 2019 dit werk 
te realiseren. 
 
Verharding terrein De Welle 
Het voornemen is om de westkant  van de haven gedeeltelijk te voorzien van verharding. 
 
Camperplekken 
In de Ledenvergadering van 2018 is positief gereageerd om campers toe te laten op het 
haventerrein van De Welle. Het voornemen is om aan de westzijde van de haven (tussen 
de weg en de haven) een stuk van het gras hiervoor geschikt te maken en op het 
stallingterrein een uitwijk voor campers in te richten. In totaal gaat het dan om 10 
camperplekken.  
 
Nieuwe vrijwilligers Jelte Bron, Beint van der Wal en Sjoerd Pit.  
In 2018 was alleen op de twee vaste momenten  Mark Pit op jachthaven De Bron 
aanwezig op woensdag- en vrijdagmiddag (vanaf 15.00 uur). Deze bezetting was te 
weinig. We zijn verheugd om u te kunnen melden, dat er een vrijwilliger is gevonden, die 
bereid is om deze leemte in te vullen. Eind 2018 heeft Jelte Bron aangegeven om met 
ingang van 2019 deze taak (vrijwillig havenmeester) op zich te nemen. De boot van Jelte 
ligt al jaren in  De Bron  en hij is bekend met de gang van zaken op de haven. Hij is als 
vrijwillig havenmeester het aanspreekpunt, als Mark niet aanwezig is.  
 
In het voorjaar van 2019 stoppen Joop en Joyce van Hilst met hun vrijwilligerswerk op 

De Welle. In de loop van 2018 is er een nieuwe vrijwilliger op de haven actief (Beint van 
der Wal), die de beide havenmeesters regelmatig assisteert. Beint gaat ook de 
groenvoorziening op de haven verzorgen.  
 
Omdat Joyce de administratie van de vereniging verzorgde, moest ook hiervoor een 
nieuwe vrijwilliger worden gezocht. De nieuwe administratieve kracht is Sjoerd Pit (de 
vader van Mark) en hij is inmiddels  al gestart met zijn nieuwe werkzaamheden. 
Voorlopig werken zij nog even samen om de overgang van de werkzaamheden soepel te 
laten verlopen. 
 

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. 
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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. 
 

Walbeschoeiing en fietspad langs van Engelenvaart in Heerenveen 
 
Na de zomervakantie 2018 zijn de werkzaamheden langs de Van Engelenvaart van start 
gegaan. De afgelopen maanden werd er al gekapt, na de zomer is het echte werk van 
start gegaan. Er komt nieuwe walbeschoeiing en een fietspad. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd in opdracht van de provincie Fryslân in samenwerking met de 
gemeente Heerenveen. 
 
Walbeschoeiing 
Aan de oostkant van de Van Engelenvaart, tussen de Rottumerbrug en de 
Rotstergaastbrug komt er een nieuwe walbeschoeiing. 700 meter van de totaal 1200 
meter wordt geschikt gemaakt om aan te leggen met een boot. Langs de oever komen 
bordjes met de mededeling dat boten niet langer dan drie dagen mogen aanleggen. Het 
wijkteam wordt gevraagd hiervoor een oogje in het zeil te houden. 
 
Nieuw fietspad langs Van Engelenvaart in Heerenveen 
Bovendien heeft de gemeente aan de provincie voorgesteld een fietspad aan te leggen 
direct langs de Van Engelenvaart. Er zou dan een betere verbinding ontstaan tussen de 
recreatie aan de vaart en het achterliggende gebied. De gemeente heeft hiervoor geld 
beschikbaar gesteld. Het bestaande fietspad langs dat gedeelte van het Heidemeer 
verdwijnt dan. Het asfalt wordt verwijderd, waarna het geschikt wordt gemaakt als 
wandelpad. 
 
Verdere voorzieningen 

Van verdere voorzieningen, zoals toiletten, douches, watertappunten en dergelijke, is 
voorlopig nog geen sprake. De gemeenteraad gaat hier later een besluit over nemen. 
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Dichtslibben recreatieplas Nannewiid bij Oudehaske aangepakt 
 
Er moet snel wat worden gedaan aan het dichtslibben van het Nannewiid, de natuur- en 
recreatieplas bij Oudehaske. Over een paar jaar kunnen mensen niet langer zwemmend 
naar de overkant, maar moeten ze er overheen lopen. 
 
Daarom is er een stichting opgericht die op korte termijn met een plan van aanpak komt. 
Het is een initiatief van de recreatievereniging van het Nannewiid, die hier al jaren mee 
bezig is. Volgens voorzitter Jan Ykema is achterstallig onderhoud het grootste probleem. 
 
De plas is in 1994 voor het laatst uitgebaggerd, maar daarna is er niets meer aan het 

onderhoud gedaan. Met de nieuwe stichting moet dat worden aangepakt. 
De stichting is in gesprek met de gemeente, provincie, Staatsbosbeheer en andere 
belanghebbenden. Voor het baggeren alleen is geen geld beschikbaar. Daarom kiest de 
stichting voor een bredere aanpak om voor meerdere subsidies in aanmerking te komen.  
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Zo willen ze aansluiten bij het initiatief Feannetië, dat Heerenveen op de kaart moet 

zetten als watersportplaats, en bij de plannen om het Tjeukemeer aan te pakken. Het 
Nannewiid zou voor elektrische sloepen een verbinding kunnen vormen tussen 
Heerenveen en het Tjeukemeer. Het Nannewiid zou daarnaast ook als waterbassin 
gebruikt kunnen worden, mocht er weer een hittegolf komen. 
 

 

Investeringen in Tjeukemeer (€ 800.000) 
 
Er zijn al meerdere plannen gepresenteerd rondom de recreatie mogelijkheden rondom 

het Tjeukemeer. In eerste instantie is er met de plannen een bedrag gemoeid van 
€800.000. Voor dat geld wordt er onder andere een strand gerealiseerd bij Sint 
Nicolaasga en komt er een survivalbaan bij Oosterzee en zullen de eilandjes worden 
opgeknapt. 
Er is een overeenkomst getekend door diverse belangenpartijen. Dit moet dan het 
startschot zijn voor verdere plannen op recreatief gebied op en rondom het Tjeukemeer. 
Als het aan samenwerkende partijen ligt zal er in totaal € 35 miljoen worden 
geïnvesteerd in de plannen en uitvoering. Naast de recreatieplannen zal er ook een 
lespakket worden ontwikkeld. 
Ondanks de plannen is er vanuit de gemeenteraad van De Fryske Marren nog geen 
officieel akkoord gegeven op de ideeën. Of alle plannen die er zijn ook daadwerkelijk 
doorgang zullen vinden is dan ook nog lang niet zeker. 
 

 

https://www.omropfryslan.nl/data/files/inos/296046e151805086ad06.jpg
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Gesprek met Mark op de ark 
 
Op een dinsdagmiddag loop ik (Daniëlle van Peer) 
door de tuin van Mark en Petra naar de ark. In de tuin 
zijn we nog steeds bezig, zegt Mark lachend. Wat dat 
betreft was de verbouwing binnen een stuk minder 
omvangrijk dan buiten. 
 
Hoe bevalt het leven op de ark? 
Het is wat Spartaanser dan een huis, je beleeft de 
omgeving intenser, je voelt het weer, je hoort de 
buien en daar hou ik juist van.  Even nadenkend: “Eigenlijk is de plek waar je woont 
belangrijker dan hoe je woont”. Hij vindt het wel bijzonder dat hij nu weer ‘terug’ is op de 
Welle waar de affiniteit met het water allemaal begon, toen ik nog klein was kwamen we 
weekends vaak op De Welle. We hadden in die tijd een oude houten schouw met de 
naam “POV” (Pompen Of Verzuipen). Als we dan om de hoek naar de zandafgraving “it 
djippe gat”  aan het oude Heerenveens kanaal gingen, mocht ik daar de hele dag met 
m’n eigen bootje vrij rond varen in voor mijn gevoel “mijn eigen meer” mijlenver weg van 
huis, het voelde als vakantie.  
Ook de weekenden dat ik met mijn grootouders mee mocht, die een sportvisboot 
hadden, hebben bijgedragen aan mijn liefde voor het water en vissen. Overdag de 
Waddenzee op en ’s avonds visbakken, die twee waren onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Niet zo gek dat ik later gekozen heb voor een baan als Noordzeevisser. 
 
Hoe ben je havenmeester geworden? 
Ik vind het heerlijk om buiten te zijn en te werken, daarom heb ik ook jarenlang op zee 
gevist.  Maar toen ontmoete ik mijn grote liefde op de wal, met als gevolg hele hoge 
telefoonrekeningen destijds. Dan ga je toch nadenken over wat je nu eigenlijk wilt. 
Daarna verschillende functies aan wal gehad maar kon mijn draai niet echt vinden, je zit 
dan toch de hele dag binnen opgesloten. Toen het laatste bedrijf waar ik werkte besloot 
te verhuizen naar Oldenzaal wist ik een ding  zeker: Ik ga Friesland niet uit, ik hou van 
deze wateren. Toen kwam deze functie op mijn pad en wist ik meteen dat dit mijn baan 
was. Dit kun je van te voren niet bedenken maar als je dan achterom kijkt, valt alles 
ineens op z’n plek. 
 
Je houdt ontzettend van poezen, hoe gaat het met ze op de haven? 

Ja ik ben echt een kattenmens. Deze zomer heeft onze poes een nestje gekregen en we 
konden het natuurlijk niet laten om twee kleintjes te houden. Moeder poes leek niet echt 
gelukkig op de haven dus voor haar hebben we een beter plekje gezocht. Dat was geen 
makkelijk besluit maar toen we zagen hoe zij te plek was, hadden we dit niet beter 
kunnen doen. We hebben nu Mântsje een zwarte kater, en famke & Jonkje (resp. 
driekleur en zwart/witte). Het was best spanend om de kittens voor het eerst naar buiten 
te laten gaan. 
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We hebben drie dagen om de beurt de wacht gehouden om te zien wanneer er eentje in 

het water zou vallen. Je schrikt maar lacht je ook rot als zo’n kleintje door de border 
komt aanstormen, vlak voor het randje op de rem trapt maar toch tegen de ark knalt om 
vervolgens in het water te glijden. Maar goed, als ze eenmaal het water kennen dan is 
het gevaar dat ze er nog eens invallen een stuk kleiner. Het blijft spannend hoor want ze 
zijn heel nieuwsgierig en je weet wat ze zeggen “curiosity killed the cat”. 
Het zijn inmiddels echt havenkatten geworden, ze lopen ’s ochtends met Mark mee en 
zijn echt allemansvrienden geworden. Mark hoopt dat ze deze zomer niet uit 
nieuwsgierigheid met iemand mee varen en dat ze de ark de leukste boot op de haven 
blijven vinden. 
 
Wat bevalt je zo aan de havens van de HWN? 
Ik denk dat wij een hele sociale en vriendelijke havensfeer uitstralen. Als je op de havens 
komt, dan komt er een soort rust over je heen. We nemen hier de tijd voor je, niet van 
dat gejaagde. Ook is het mooi dat we een vereniging zijn en niet op elke cent hoeven 
jagen. Iedereen is hier trots op zijn bootje, groot of klein en iedereen krijgt daar de 
aandacht voor. “De haven is eigenlijk best een surrealistisch gebeuren, daar buiten is de 
boze wereld en eenmaal door het hek vind je rust”. 
 

Skûtsje agenda 2019 
 
SKS 

Datum Wedstrijdplaats Waar het beste te volgen 

27 juli Grou Bij de Tijnje 

29 juli De Veenhoop Bij Iesicht 

30 juli Earnewâld Bij het Zandmeer 

31 juli Terherne Vanaf de Pier 

1 augustus Langweer Vanaf het strand van het dorp 

2 augustus Elahuizen Langs de oever voor het dorp 

3 augustus Stavoren Vanaf de IJsselmeerdijk 

5 augustus Woudsend Vanaf de Indyk 

7 augustus Lemmer Vanaf de pier bij het strand 

8 augustus Lemmer Vanaf de pier bij het strand 

9 augustus Sneekermeer Van het starteiland 

 
IFKS 

Datum Wedstrijdplaats 

10 augustus Hindelopen 

11 augustus Stavoren  

12 augustus Heeg  

13 augustus Sloten  

14 augustus Echtenerbrug  

15 augustus Lemmer  

16 augustus Lemmer 
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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; 
 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; 
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 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; 
 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. 
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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. 
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10. Rondvraag 

 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.  
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Ook uw boot verkopen? 
 
 

Kies voor de meest betrouwbare makelaar met de 
beste verkoopresultaten. 
 

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

 
 
Overwijk Jachtbemiddeling 
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 2019 
 

Baten           Lasten 

Liggelden € 243.000   Onderhoud € 63.899 

Contributies € 
   

18.000   Inkoop goederen € 152.000 

Huur gebouwen € 2.900   Huur containers € 8.200 

Takelen € 30.000   Assurantiepremies € 12.800 
Doe-het-zelf-

loods € 21.000   Salarissen € 72.000 

Diverse baten € 17.850   Rente € 13.206 
Verkoop 
goederen € 172.000   Afschrijvingen € 57.195 

     Energiekosten € 18.500 

    
Storting vzg.daken De 
Bron € 35.000 

     Belastingen € 12.000 

     Overige kosten € 38.500 

     
Organisatie- en 
administratiekosten € 21.450 

Totaal baten € 504.750   Totaal lasten € 504.750 

 
De gecombineerde begroting over het jaar 2019 bestaat uit de begroting van de 
vereniging, jachthaven De Bron en jachthaven De Welle.  
 
Vereniging 
De totale kosten voor de vereniging voor het jaar 2019 worden geraamd op € 29.450. Dit 
betreft de kosten van de administratie/organisatie (€ 8.000), afdracht VNM (€ 1.200), 
accountantskosten (€ 6.000), kosten jaarboekje  
(€ 750), kosten vergaderingen (€ 3.000), representatie (€ 2.500),  verzekeringen (€ 500),  
en overige kosten  
(€ 7.500). De baten worden begroot op € 29.450 en bestaan uit  contributies (€ 18.000) 

en  overige ontvangsten (€ 850). De per saldo resterende kosten (€ 10.600) worden 
verdeeld over beide jachthavens op basis van het aantal ligplaatsen (De Bron € 3.565 en 
De Welle € 7.035). 
 
Jachthaven De Bron 
De totale kosten van de jachthaven De Bron voor 2019 worden geraamd op € 62.000 en 
betreft kosten onderhoud (€ 18.585), vergoeding aan de vereniging (€ 3.565), 
rentekosten(€ 2.650), afschrijvingen (€ 6.200), assurantiepremies (€ 6.300), belastingen 
(€ 4.000), energiekosten (€ 1.500), huur containers (€ 1.200), storting 
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voorziening daken De Bron € 12.000) en overige kosten (€ 6.000). De baten worden 

begroot op € 62.000 en betreffen de liggelden. 
 
Jachthaven De Welle 
De totale kosten van de jachthaven De Welle bedragen voor 2019 worden geraamd op 
€ 423.900 en betreft rentekosten (€ 10.556), afschrijvingen (€ 50.995), kosten 
onderhoud(€ 45.314), vergoeding aan de vereniging (€ 7.035), assurantiepremies 
(€ 6.000), belastingen (€ 8.000), energiekosten (€ 17.000), huur containers (€ 7.000), 
inkoop goederen (€ 152.000), salarissen (€ 72.000), storting voorziening daken De Bron 
(€ 23.000) en overige kosten (€ 25.000). De baten worden begroot op  € 423.900 en 
bestaan uit de liggelden, incl. walstalling (€ 181.000), verhuur gebouwen ( € 2.900),  
opbrengst takelen (€ 30.000), opbrengst Doe-Het-Zelf loodsen (€ 21.000), verkoop 
goederen (€ 172.000) en overige baten (€ 17.000).  
 
Investeringen 2019 
Voor het jaar 2019 is in de 
begroting rekening ge-
houden met onderstaande 
investeringen op de 
havens (bedragen excl. 
btw): 
 Grasmaaier De Welle

 € 13.450 
 Vingersteigers 

Bootverhuur Kalf 
 €   7.000 
 Hekwerk De Bron  

 €   3.000 
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Wetenswaardigheden. 
 
Bruggen en sluizen. 
Deze worden in Friesland bediend van 1 april 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 – 13:00 en 16:15 - 17:15 gesloten juni, juli en augustus van 09:00 – 21:00 uur 
open. Van november t/m maart bediening op afroep. Telefoonnummer: 06-55858406. 
 
De Turfroute heeft een geheel afwijkend systeem. De bruggen en sluizen in deze 
voormalige veenvaarten worden bediend in de periode 15 mei t/m 15 september op 
maandag t/m zaterdag. De bruggen en sluizen zijn doorlopende geopend, de 
bedieningstijden per dag zijn van 9:30 – 16:30 uur. In juli en augustus zijn de bruggen 
en sluizen ook op zondag doorlopend geopend. 
 
Voor een volledig overzicht van de bedieningstijden van bruggen en sluizen in Fryslân kijk 
op, www.fryslan.nl/bedieningstijden. 
 
Handige en belangrijke telefoonnummers 
Algemeen alarmnummer 112 
Politie Fryslân     0900-8844   (ook voor waterpolitie) 
Milieu alarmnummer  058-2122422 
Informatielijn VVV   0900-2024060 
Provincie Fryslân    058-2925888 
Zwemwatertelefoon   058-2925650 
Weertelefoon     0900-9337 
 
Internetsites: 
www.dehwn.nl www.waddenzee.nl 
www.watersportverenigingnannewijd.nl www.beleeffryslan.nl 
www.heerenveen.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.fryslan.nl/waterrecreatie www.fryslan.nl/bedieningstijden 

www.fryslan.nl/waternamen www.knmc-vnm.nl/ 
www.lemmer-delfzijl.nl/ www.bootverhuurkalf.nl 
www.fendersworld.nl  
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Website H.W.N. 
 

Lees regelmatig de website van de H.W.N. voor nieuwe 
ontwikkelingen, activiteiten, bestuursbesluiten, 
wetenswaardigheden e.a.  
 

www.dehwn.nl 

 
 
 
 
 
 

 


