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agenda

Postadres:

Maart
Do 5 Voorjaarsledenvergadering 20.00u
Havenrestaurant BOOT
Mei
Vr 8 Palaver ZA-competitie 20.00u
Havenrestaurant BOOT
Di 12 Begin Zomeravondwedstrijden
Do 21 Motorboottocht Meerdaagse tocht
t/m zondag 24 mei
September
Di 8 Laatste Zomeravondwedstrijd.
Za 12 Nek aan Nek race weekend zeiltocht
Di 15 JLM (Jan Luyendijk Memorial Race)
meerdaagse zeiltocht
Oktober
Za 17 Snertrace 12.00u
Vr 30 Bibbertocht
November
Do 5 Najaarsledenvergadering 20.00u
Havenrestaurant BOOT
December
Vr 18 Kerstborrel 19.00u
Havenrestaurant BOOT
Houd de website in de gaten voor nadere
informatie.

Ambachtsweg 65
1271 AL Huizen
E-mail: info@gooierhaven.nl
Site: www.gooierhaven.nl
Contactgegevens Bestuur
Voorzitter:
Rink Jan Slotema
Mobiel nr: 06 220 986 07
E-mail:
voorzitter@gooierhaven.nl
Secretaris:
Harm Steenkamp
Mobiel nr: 06 486 474 47
E-mail
secretariaat@gooierhaven.nl
Penningmeester:
Rink Jan Slotema (tijdelijk)
Mobiel nr: 06 220 986 07
E-mail:
penningmeester@gooierhaven.nl
Algemene bestuursleden:
Dirk Wierda
Mobiel nr: 06 284 559 05
Ilona Bakker
Mobiel nr: 06 286 921 65
Jaqueline Boersema
Mobiel nr: 06 531 559 747

Wij wensen
iedereen ‘n
behouden
vaart toe!

Hocras B.V.
Franse Kampweg 38
1406 NW Bussum
T
035 69 79 777
E verkoop@hocras.nl
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www.hocras.nl

Ledenadministratie
Harm Steenkamp
E-mail:
ledenadministratie@gooierhaven.nl
Activiteitencommissie
Ilona Bakker 06 284 559 05
E-mail:
activiteiten@gooierhaven.nl
Motorbootcommissie
Klarie Kooij
Mobiel nr: 035 525 63 15
E-mail:
klariekooij@gmail.com
E-mail:
mbc@gooierhaven.nl
Wedstrijdcommissie
Hans Bakker 06 46 21 79 13
Harm Steenkamp
E-mail:
wedstrijd@gooierhaven.nl
Redactiecommissie:
Ruud Kooij 035 525 63 15
E-mail:
ruudkooij@kpnmail.nl
Adri Hidding (opmaak)
Productie:
Drukkerij Bout & Zn, Huizen
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De Scheepsbel is een onafhankelijke uitgave van
Watersportvereniging Gooierhaven, een blad van en voor (ere)
leden, donateurs en andere watersporters.
Overname van artikelen alleen toegestaan in overleg met de redactie. De redactie behoudt zich het recht op kopijwijzigingen voor.

Alleen voor kooppashouders.
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van de redactie

uit de kuip, maar blijf beschikbaar

Onze voorjaarsbel is dit jaar extra vroeg.
De winter stelde zowiezo niet veel voor
wat de minimum temperaturen betreft.
Tot nu toe dan. Het winterklaar maken
van de boot had straks achteraf gezien
misschien wel achterwege kunnen blijven. De zoveelste aanwijzing dat de natuur langzaam maar zeker aan het veranderen is. Maar hoe dan ook, we kijken
wel allemaal weer reikhalzend uit naar de
voorjaarszon en het lengen van de dagen.

alle inspanningen helpen de enorme
overlast te beperken.

Beste Watersporters,

Het winterseizoen heeft voor onze vereniging enkele goed bezochte activiteiten
opgeleverd.
De lezing van Mark Slats, harde bikkel en
solozeiler en het verhaal van de Hera van
de reis naar de Carieb waren interessant.
De kerst- en nieuwjaarsborrel en de wintermaaltijd waren erg gezellig.
Fijn dat er toch nog enthousiaste leden
altijd van de partij zijn. De thuisblijvers
missen veel......

Een mooi vaarseizoen gewenst!

Voor de wedstrijdzeilers is er natuurlijk de
agenda met alle data en uitnodigingen.
Verder iedereen hartelijk bedankt voor de
kopij.
Sterkte met het vaarklaar maken van de
boot

Ruud Kooij.

Vakantieplannen nemen al concretere
vormen aan. Naar het noorden of naar
het zuiden of misschien wel naar het buitenland. Maak van de reis een verslag
voor in de Bel!
Harm Steenkamp vervolgt het verslag
van zijn reis Solo naar Friesland.
Ook het verhaal van de Zeehond van
Hans en Ilona Bakker wordt afgerond.
Onze voorzitter Rink Jan Slotema zit kort
op de ontwikkelingen wat betreft het fonteinkruid en het bestrijden daar van. Hij
vertegenwoordigt onze belangen op lokaal en landelijk niveau. We hopen dat

Donderdag 5 maart 2020
Voorjaarsledenvergadering
20.00 uur
in ‘Havenrestaurant Boot’
Noteer het in uw agenda!

blijf ik beschikbaar zolang het bestuur dat
nodig acht.

‘Watersport in doodsnood’ kopte de Gooi
en Eemlander op 1 februari op de voorpagina met als onderkop ‘Alleen diep uitbaggeren kan Randmeren open houden’.

In december was ik bij een tumultueuze najaarsvergadering van het
Watersportverbond. De Controle Raad
bleek het niet eens met de informatievoorzienig van het bestuur en meldde
af te gaan treden. Daarnaast bleken
vele leden (en ook wij) ontevreden over
het beleidsplan, de begroting en over
de uitwerking van de door het bestuur
overgenomen adviezen van de commissie Meerwaarde. Het bestuur heeft toen
ijlings het beleidsplan en de begroting
van de agenda gehaald. Inmiddels is de
voorzitter afgetreden en nu is men op
zoek naar een stevige interim voorzitter.

Gebeurt dat baggeren niet dan is er geen
toekomst voor de watersport op het Gooien Eemmeer’. Dat is de harde conclusie
in een rapport van Stichting Maaien
Waterplanten. Dat rapport geeft een heldere analyse en laat zien hoe het grootste
gedeelte van het Gooimeer en bijna het
gehele Eemmeer in ca tien jaar tijd overwoekerd zijn met fontein- en aarsvederkruid.
Logisch dat wijzelf en het Watersportverbond al jaren deze problematiek agenderen bij de gemeenten, provincie en
het Rijk. Afgelopen najaar is een kritisch
rapport over de aanpak van deze problematiek geschreven door watersporter en
waarnemend burgemeester van Huizen,
Sicko Heldoorn. Hij verwees meerdere
malen naar een eerder door ons ingebracht voorstel met locaties om te verdiepen. En ook in de in december door de
Huizer raad aangenomen Kustvisie heeft
deze problematiek de hoogste prioriteit.
Beide verantwoordelijke wethouders van
Huizen hebben mij in januari verzekerd,
dat de aanpak van de waterplantenproblematiek topprioriteit is. Naar verwachting komt het college eind februari met
een plan van aanpak, maar reken maar
niet op snelle oplossingen voor deze
complexe problematiek. Voor dit dossier

Eind maart volgt een nieuwe ALV waar
een nieuwe begroting en plan van aanpak
op de agenda staan. Ook voor dit dossier
blijf ik beschikbaar zolang het bestuur dat
nodig acht.
Rink Jan Slotema,
Voorzitter

De agenda en notulen van de vorige ALV staan elders in
deze uitgave.
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bestuurswisseling, maar nog geen voorzitter!

Kooij

Fijn- en Luxetimmerwerk.
Meubels op maat gemaakt
in eigen werkplaats.

Scheepstimmerwerk
o.a. Roeren, Zwaarden
en Helmhouten.

SCHAPENDRIFT 1B, 1261 HK, BLARICUM, TELEFOON: 035-53 15 15 4
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AEROSAILS

JACHTZEILMAKERIJ

www.aerosails.nl

*
*
*
*
*

Wedstrijd- en toerzeilen
Dekzeilen en sprayhoods
Reparatie en onderhoud
Accessoires en toebehoren
Servicepunt zeilreiniging

n de Waddenzee,
ezichten

Installatieweg 9 • 1271 EM Huizen • 035-526 89 54 • 06-54 32 07 05

Ruim op tijd heeft het bestuur vorig jaar
gemeld dat er twee vacatures in het bestuur zijn vanaf maart. Ilona Bakker en
Rink Jan Slotema hebben dan hun termijn
er op zitten en stellen zich beiden niet herkiesbaar. Ook Jacqueline Boersema stopt
na twee jaar vanwege verhuizing naar elders.

In dit bestuur ook weer conform het huishoudelijk reglement een band met de
wedstrijdcommissie in de persoon van
Harm Steenkamp en met de Motor boot
Commissie in de persoon van Klarie Kooij
Velen zijn gepolst, maar een voorzitter is
helaas nog niet gevonden. Een voorzitter
moet conform de statuten in de ALV worden benoemd. Mocht er zich nog iemand
tijdig melden, dan kan dat op 5 maart
nog. Mocht dat niet zo zijn, dan pas op
5 november in de najaars ALV of tussendoor in een extra ALV. Rink Jan is bereid
zolang het bestuur dat wenst en het hem
lukt om zich namens de vereniging en
gemachtigd door het bestuur zich als lid
te blijven inzetten voor de aanpak van de
waterplanten en voor de perikelen bij het
Watersportverbond

Dankzij de tijdige melding en actief werven in de wandelgangen van onze gezellige activiteiten was er al snel zicht op drie
kandidaten: Klarie Kooij, Eugene Popma
en Arie de Graaf. Alle drie hebben al als
proef deelgenomen aan bestuursvergaderingen en alle drie hebben zich nu verkiesbaar gesteld. Als de ALV op 5 maart daarmee instemt hebben we weer een voltallig
bestuur van vijf personen conform de statuten. Dat bestuur bepaalt onderling de
taakverdeling en dus ook wie de nieuwe
penningmeester wordt.

Ontwerp - Realisatie - Beheer - Advies
van tuinen en groenprojecten

igen schip
Rudolf Kooij
ieverf
Maritieme schilderkunst

Ekelshoek 30 - 1261 TV Blaricum
Tel.: 035 - 531 76 84, Mobiel: 06 53 33 87 94

Ontwerp - Realisatie - Beheer - Advies
van tuinen en groenprojecten

Ekelshoek 30 - 1261 TV Blaricum
Tel.: 035 - 531 76 84, Mobiel: 06 53 33 87 94

Schepen op het IJsselmeer en de Waddenzee,
havens en strandgezichten
Of in opdracht het eigen schip
in aquarel of olieverf

525 63 15

Telefoon: 035-525 63 15

Kijk voor meer voorbeelden op

www.maritiemeschilderijen.nl
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winteractiviteiten
Als vereniging doen wij ons best om ‘s
winters zoveel mogelijk gelegenheid te
bieden om elkaar te ontmoeten. In het afgelopen winterseizoen was dat vijf keer
het geval. Verschillende leden hebben
daar gebruik van gemaakt. We zien wel
vaak de bekende gezichten die komen.
Toch moet er gezien ons aantal leden
(meer dan honderd!) een grotere opkomst
mogelijk zijn. Timmeren we niet genoeg
aan de weg? Of kost het zoveel moeite tijd
vrij te maken.
Aan het aanbod ligt het niet, want de mensen die komen zijn altijd heel enthousiast.
Alle leden zijn van harte welkom! Het gaat
er heel gemoedelijk en ontspannen aan
toe. Vaak is het gratis en je krijgt nog een
consumptiebon toe.
Wellicht ben je volgende keer van de partij.

aan het avontuur. Het schip is in Florida
verkocht aan een enthousiaste Amerikaan
die er de Oostkust mee gaat verkennen.

Iedereen was onder de indruk. En hij wil
het bovendien nog een keer doen.
Het verhaal van het gezin dat met de Hera
naar de Caribian is gezeild was ook heel
onderhoudend en goed bezocht. (ook veel

De lezing van Mark Slats van vr 15 nov.
was een groot succes met een grote opkomst.
Wat een bikkel is dat om solo de wereld
rond te zeilen in wedstrijdverband.
De “Golden Globe Race” Wat daar voor
komt kijken en wat een avonturen je kan
beleven, grenst aan het onwaarschijnlijke.

De jaarlijkse Kerstborrel op vr. 20 dec. was
erg gezellig met zelfs een patatje aan het
eind. Circa 25 leden kwamen hier voor opdagen.
Dan was er nog de Nieuwjaarsborrel voor
de ligplaatshouders, georganiseerd door
de Stichting Jachthaven Gooijerhoofd.
Van de verschillende avonden zijn wat
foto’s uitgekozen om een indruk te geven.

Tot slot de wintermaaltijd voor de MBC en
de leden. Restaurant Boot had een culinaire Walking dinner verzorgd van vijf gangen. De sfeer was uitstekend en 29 leden
hebben hier aan meegedaan.
familie) Het schip is in onze haven door de
schipper zelf helemaal voorbereid en oceaanwaardig gemaakt. Zonder veel kleerscheuren zijn ze met hun twee jongens

veilig aan de overkant gekomen en hebben een onvergetelijke reis gemaakt. Ook
de kinderen bewaren goede herinneringen
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voorjaarstocht mbc
Bovendien is het voor ons een nieuw en
aantrekkelijk reisdoel. Hattem is een leuk
stadje en is te voet gemakkelijk bereikbaar. Ook zijn er prachtige ﬁetspaden.

Ook in 2020 gaan we weer een leuke
tocht organiseren. Die is gepland voor het
Hemelvaartsweekend van woensdag 20
mei tot en met zondag 24 mei. Het ligt in
de bedoeling dit we woensdag alvast verzamelen in Zeewolde. Ieder gaat op zijn
eigen tijd. Zodoende is op donderdag ons
reisdoel niet te ver.

Hoe het programma er precies uit gaat zien
is nog niet uitgewerkt. Op de voorjaarsledenvergadering zal een en ander verteld
worden. De uitnodiging en inschrijving
gaat via de nieuwsﬂits en de mail.
Voor vragen en informatie kun je terecht
bij de MBC-commissie.

Sinds vorig jaar is de jachthaven van
Hattem, door de nieuwe verbinding van
het Drontermeer achter Kampen langs
met de IJssel, veel sneller bereikbaar. De
oude route via het Ketelmeer en de kop
van de IJssel is circa twee uur langer.

Nieuwkomers hartelijk welkom!
Klarie Kooij

Hattem heeft een grote haven met voldoende ruimte voor onze MBC van ca tien
schepen.

TECHNISCH
specialist
scheepselektra
voor systemen zonder problemen

LEIDEN

AMSTERDAM
020-6916311

071-5212101

DEJONGTECHNOVARIA.NL
OPLOSSINGEN VOOR O.A. ACCU’S, OMVORMER, KOELKAST,
AIRCO, VERWARMING, GENERATOR, DYNAMO, LADER, SOLAR
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wedstrijdperikelen
-

Beste Watersporter(ster),
Hierbij nodigen de besturen van de
Watersport Verenigingen Gooierhaven en
AVOH u uit deel te nemen aan de door ons
georganiseerde zeilwedstrijden.
Op vrijdag 8 mei om 20.00 uur wordt er
een wedstrijdinfo gehouden in het clubhuis van WSV Gooierhaven ‘Boot’ om de
banenkaarten en reglementen door te nemen.
Tevens zal er een watersport gerelateerde
lezing worden gehouden.
Iedereen is van harte welkom!

-

De Gooimeercup bestaat dit jaar uit
2 wedstrijdavonden op vrijdagen en
2 wedstrijden op zondag 6 september,
welke gezamenlijk wordt gevaren
met WSV Almere en R&ZV Naarden.
Door zich in te schrijven voor de
zomeravondwedstrijden bent u tevens
ingeschreven voor de Gooimeercup
wedstrijden.
De Snertrace wordt onder de normale
SW rating gevaren.

Wederom worden de baanbeschrijvingen
van de zomeravondwedstrijden op de
sites gepubliceerd die onderhevig zijn
aan de wierproblematiek.

Schrijf u in via onze site en lees het reglement ook goed door, zodat er tijdens de
wedstrijden geen vragen en/of problemen
ontstaan.

De zeilwedstrijden zijn altijd serieuze en
sportieve wedstrijden met een sterk recreatief karakter geweest en wij hopen, dat
ook dit jaar u hieraan weer zult meewerken, zodat een serie prettige wedstrijden
ons te wachten staat.

Nieuwe details ten opzichte van vorige
jaren zijn:
- De R&P klasse vaart alle Zomeravondwedstrijden mee.
- WSV Almere 7 wedstrijden meezeilt.

Succes!

Agenda
Wedstrijdkalender WSV Gooierhaven en WSV AVOH
GH = Verantwoordelijke vereniging: WSV Gooierhaven,
AVOH = Verantwoordelijke vereniging: WSV AVOH.
De uitslagen van die avond worden bij de betreffende verenig
ing bekendgemaakt.
Op de met * gemarkeerde data zal in SW A en SW B klasse
Almere Haven
meestarten.
Palaver
vr 8 mei bij W.S.V. Gooierhaven, 20.00 uur in ‘Boot’, met aanslui
tend een
passende lezing.
Zomeravond wedstrijden
di 12 mei GH, di 19 mei* AVOH, di 26 mei GH,
di 2 juni* AVOH, di 9 juni GH, di 16 juni* AVOH, di 23 juni GH,
di 30 juni* AVOH
di 7 juli GH, di 14 juli* AVOH,
di 18 augustus GH, di 25 augustus* AVOH
di 1 september GH, di 8 september* AVOH met prijsuitreiking
.
Zomeravond wedstrijden Botters
di 12 mei GH, di 26 mei GH,
di 9 juni GH, di 23 juni GH,
di 7 juli GH,
di 18 augustus GH,
di 1 september GH, di 8 september* AVOH met prijsuitreiking
in ‘t Foksel.
Gooimeercup wedstrijden
Vrijdagavond 15 mei en 4 september.
Zondag 6 september twee wedstrijden.
Nek aan Nek race / Toertocht
za 12 & zo 13 september AVOH.
Jan Luyendijk Memorial race
di 15 - za 19 september AVOH.
Snertrace
za 17 oktober, AVOH.
Overige regionale wedstrijden (organisatie geheel bij betreffe
nde vereniging)
16-17 mei Almere regatta, W.S.V. Almere haven.
za 6 juni Eenzame noord race, W.S.V. Almere Haven.
za 5 september Hooikist race, R&ZV Naarden.
5-8 september Pampusregatta, ZV ‘t Y en W.S.V. Flevomare.
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Van Veerpont naar Recreatieschip
Vervolg verslag, in de Scheepsbel nr 2,
2019 over de verbouwing van het schip
‘Zeehond’
Nadat de zeehond was voorzien van een
elektrische installatie, konden we verder
bouwen. We brachten de boot van Sneek

Ook in de machinekamer maakten we vorderingen. Generator op zijn plaats en motor schoongemaakt en gespoten.

En weer verder bouwen
Langzaam ging de afbouw van onze boot
verder. De voorpunt werd geïsoleerd en
verdeeld in twee hutten en een badkamer.
De bedden en de kasten heb ik door een
scheepstimmerman laten maken en zelf
ingebouwd.

De opbouw kreeg een andere kleur en we
bleven maar timmeren.
Langzaam kreeg de Zeehond zijn vorm.
Inbouw van de boegschroef
Tijdens onze tweede vakantie lagen wij
bij de Krammersluis aan lager wal voor
de sluis. Een boot voor ons bleef liggen
en wij konden bijna niet los komen van
de steiger. Na vijf uur eindelijk in de sluis
en beiden gestrest. Hier werd het besluit
genomen dat er een boegschroef moest
komen.

Hier ben ik begonnen met de plafonds te
installeren met de dimbare verlichting.
De eerste vakantie met de Zeehond
Terwijl wij druk bezig waren met de inbouw van de Zeehond , wilden we toch
ook op vakantie met de boot.
Er werd provisorisch een keuken en bed
gemaakt en daar gingen wij. Richting
Zeeland. Als je wakker werd voelde je af
en toen een druppel op je hoofd, condens
van het ijzeren plafond. Mocht de pret niet
drukken. Geweldige vakantie en veel bekijks met onze boot.

naar Huizen. Op de hoofdsteiger afgemeerd konden wij familie en vrienden de
Zeehond laten zien. Men vondt haar groter
dan gedacht, maar wel mooi.
Na een week in Huizen terug naar
Gouderak.

Op de werf van Jan Kok in Leimuiden
Tijdelijke meubels
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harm solo

wordt de verwarming tot leven gewekt.
Lekker warm en een warme douche.-

één stuk door varen naar Nijkerk. Later
lees ik in de ANWB Wateralmanak dat aanmelden via de marifoon niet mogelijk is.
Slechte voorbereiding van mijn kant dus
weer. Sorry sluiswachter, ﬁjn dat je me
toch geholpen hebt.

Vervolg verhaal in Scheepsbel 2-2019 geschreven door Harm Steenkamp.

Terwijl Kok de boegschroef inbouwde,
hebben we de romp opnieuw in de verf
gezet.

De voorspelde windkracht 5 kwam echter
niet. Om toch een beetje tempo te maken
deed ik de motor bij en probeerde ca. 5
knopen per uur te varen. Ik kwam om half
vijf bij de sluis van Nijkerk. Ik hoorde de
brugwachter wel iets mededelen dat de
sluis gestremd was. Ik zag echter dat er
wel geschut werd en even later gingen de
sluisdeuren open en kwamen er boten uit
de sluis. De lichten sprongen echter niet
op rood boven groen en bleven rood. De
sluisdeuren gingen weer dicht! Op mijn
verzoek vertelde de sluiswachter over de
marifoon dat de brug tussen vier en zes
uur niet geopend mocht worden in verband met de avondspits. dat had ik natuurlijk kunnen weten als ik me had voorbereid.

De verwarmingsketel is een combi.
Resumé
WE WONEN MET VEEL PLEZIER OP DE
ZEEHOND.

De Zeehond komt naar Huizen
Na 3 jaar ‘s zomers in Huizen en ‘s winters
in Gouderak, komen wij voorgoed naar
Huizen. De werf van de Dukongo wordt
weg gesaneerd voor een nieuwe rondweg
om Gouda.
Het jaar daarop gaat het laatste kind het
huis uit en wij zetten het huis te koop.
Een jaar later is het zover en wij verhuizen
voorgoed naar de Zeehond.
Met hulp van Peter van de Grensland

We hebben inmiddels een elektrische
ankerlier voor het gemak van onze ouder
wordende bemanning.
Vriendelijke groet van de bemanning op
de Zeehond.
Hans en Ilona Bakker

Elburg-Huizen
De volgende dag brengt Marianne me
weer naar Elburg. Er is windkracht 4-5
voorspeld. Daarom zet ik een iets kleinere
fok. Bij vertrek uit Elburg staat er 17 knopen
wind. Ik moest twee maal de Elburgerbrug
aanroepen. Het was druk zei de brugwachter en hij zou me inplannen. Ik leg aan bij
het remmingwerk. Er is daar geen wachtsteiger voor recreanten. Nu lees ik dat je
een telefoonnummer moet bellen, waarbij je drie opties hebt. Enﬁn, de brug ging
open en ik kon zonder verdere hinder in
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Het wachten was echter geen straf. Lekker
een potje eten gemaakt, want ik had nog
ca. tweeënhalf uur varen voor de boeg.
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een sliert fonteinkruid aan het roer kwam
ik de haven binnen en meerde weer af in
mijn eigen box. De reis was volbracht. Ik
had solo de nodige sluizen gepasseerd en
afmeermanouvres gemaakt en had onbekende stukken van Nederland leren kennen. Ik had mij een Hollander gevoeld. Ik
had gezeild op plaatsen waar al eeuwen
lang mijn voorouders ook de zeilen hesen.

Het werd al snel zes uur en er ontstond
al een groepje wachtende zeilboten. Toen
ging de sluis weer open en mochten we
naar binnen. Ik moest me nog haasten om
aan te sluiten.
Uit de sluis hoopte ik dat na de bocht
bij Spakenburg het laatste stuk naar de
Stichtse brug bezeild zou zijn. De wind
was daar 5 Bft, zo’n 17-19 knopen, maar
nagenoeg pal op de kop. Dus besloot ik
de motor weer aan te zetten. Ik had me
verheugd op nog een stukje zeilen, maar
om op te kruizen had ik geen zin meer in.
Ik kwam bij Spakenburg midden in een
zeilwedstrijd terecht. Ik probeerde uit de
buurt van de strijdende boten te blijven,
want men stak zonder op de te letten de
vaargeul over leek het wel. Je hebt in de
vaargeul wel voorrang, maar je mag het
niet nemen is het devies.
Het laatste stukje na de Stichtse brug kon
ik nog wel zeilen, zij het dat ik niet helemaal de vaargeul kon aanhouden. Met

bibbertocht 2019
De jaarlijkse Bibbertocht is weer een feit.
Twee motorboten en ruim 16 zeilboten
kozen het onstuimige sop richting Hoorn.
Sommige schippers kozen een tussenstop
in Volendam ivm de zeer krachtige wind.

Ik was voldaan.
Harm Steenkamp

Uiteindelijk verzamelden alle boten zich in
de gastvrije haven van W.S.V. Hoorn.
De zeilkanjers werden verwelkomd met
bitterballen door de bemanning van m.s.
Zeehond.
Vervolgens schoof iedereen omstreeks
18:00 uur aan het heerlijk warme buffet
van stamppotten.
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agenda a.l.v.

Als een grote nautische familie vertrokken,
op de Zeehond na, alle boten weer op zondag naar de thuishavens.

Na het uitbuiken werd er koers gezet naar
het feest welke door de organisatie van de
Bonte Koe gegeven werd.
Na de heupen los gedanst te hebben op
de funky muziek, werd iedereen door de
bemanning van de Zeehond voorzien van
gebakken eieren.

Het bestuur van de Watersportvereniging Gooierhaven nodigt
u van harte uit
tot het bijwonen van de Voorjaarsledenvergadering 2020.
De vergadering wordt gehouden in Havenrestaurant Boot op
donderdag 5 maart 2020; aanvang 20.00 uur

Wij bedanken de organisatie van de
Bibbertocht en de organisatie van de
Bonte koe-race voor de perfecte avond.
tevens W.S.V. Hoorn voor de gastvrijheid.
Publicatie uit Facebook W.S.V. Gooierhaven.

in de box
Vanaf maart 2019 hebben we 3 nieuwe leden mogen verwelkomen:
Lid
Lid
Lid

Marcus Meijer
Lyanne de Jong
Martijn de Jong

Motorboot
Zeilboot
Zeilboot

Jeugd

We hopen dat iedereen zich snel thuis zal voelen binnen de vereniging.
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AGENDA
1. Opening
Opening door de voorzitter en mededelingen.
2. Notulen
Najaarsledenvergadering van 29 november 2019.
3. Ingekomen stukken
4. Jaarstukken 2019
• Exploitatierekening 2019.
• Balans 31 december 2019.
• Verslag kascommissie.
• Decharge bestuur.
5. Verkiezing bestuursleden
Aftredend zijn Ilona Bakker en Rink Jan Slotema wegens aﬂ
open 1e termijn
en Jacqueline Boersema vanwege verhuizing. Alle drie stellen
ze zich niet
herkiesbaar. Het bestuur draagt voor Klarie Kooij, Eugene Popma
en Arie de
Graaf als nieuwe bestuursleden.
Ondanks een intensieve zoektocht en vele gesprekken heeft tot
op heden niemand de ambitie om voorzitter te worden. Conform de Statute
n art 11 wordt
de voorzitter door de algemene vergadering in functie gekoze
n. Hopelijk lukt
dat op de najaars ALV van 5 november.
6. Nieuws van de Commissies
MBC tocht voorjaar.
7. Watersportverbond
Stand van zaken m.b.t. hetgeen er speelt binnen het Watersportver
bond.
8. Rondvraag
9. Afscheid bestuursleden
10. Sluiting
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Notulen
ken.Met name de ligplaatshouders zijn een
doelgroep. Betreurd wordt dat de Stichting
Jachthaven geen e-mailing wil doen naar
haar ligplaatshouders m.b.t. tot activiteiten
van onze vereniging. Rink Jan zal e.e.a. met
de Stichting Jachthaven aan de orde stellen.
Een gestructureerde mailing met de activiteitenagenda’s van alle verenigingen op de
haven zou wellicht in het belang van iedereen
kunnen zijn, ook van de Stichting Jachthaven.
o Eugene Popma vraagt waarom de toegang
bij de lezing van Mark Slats gratis was.
Antwoord: Dit was een lezing in het kader van
het 55-jarig jubileum
• Actief bedrijven watersport middels zeilwedstrijden, samen met andere verenigingen
(AVOH en Almere), (motorboot)tochten.
• In standhouden Startschip
• Activiteiten: zoals Huizer Havendag/
Festiviteiten rond opening vaarseizoen 9 mei
2019.

Notulen Najaarsledenvergadering
29 november 2019
1. Opening
Om 20:35 uur opent voorzitter Rink Jan Slotema
de vergadering. Hij heet iedereen welkom. Er zijn
14 stemgerechtigde leden aanwezig.
2. Notulen Voorjaarsledenvergadering van 29
maart 2019
De notulen zijn akkoord met dank aan de secretaris.
3. In Memoriam
De vz. staat stil bij het overlijden van Madeleine
Heus en Egbert Brasser en spreekt voor elk een
memoriam uit.
4. Mededelingen
• Harm Steenkamp is lid geworden van de
Wedstrijdcommissie
• Rink Jan Slotema en Ilona Bakker treden volgens schema af in de voorjaarsledenvergadering van 2020. Zij stellen zich niet verkiesbaar.
Aspirant bestuursleden zijn Eugene Popma en
Klarie Kooij.
• Watersportverbond. Rink Jan Slotema meldt
de (trage) voorgang m.b.t. gewenste vermindering van de vergoeding van de dienstverlening.

7. RIB
Onze RIB is al drie jaar niet meer door ons zelf
gebruikt en behoeft onderhoud. Het bestuur stelt
voor de RIB te schenken aan de Stichting Huizer
Botters, onder voorwaarde dat zij in de verzekering opnemen dat we de RIB kunnen gebruiken
als wij hem nodig hebben.
• Vraag: Wat is de waarde? Na enige discussie
over jaarlijkse kosten en dagwaarde gaat ALV
akkoord met overdracht RIB plus trailer.
• Joop Engel verzoekt ook Sailability in de voorwaarden op te nemen. Dit wordt toegevoegd.

5. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
6. Beleid komende jaren
• Bevorderen onderlinge band, meer richten op
eigen leden; iets minder op een bredere
groep.
o Joop Engel geeft aan dat je toch ook moet
proberen om mensen van buiten te berei-

8. Contributie
De afdracht naar het Watersportverbond neemt
met 2,75% toe in 2020. Op jaarbasis is dat voor
onze vereniging €60,--. Besloten wordt de contributie voor 2020 op hetzelfde niveau te houden
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als 2019.
Er wordt gediscussieerd over de vraag of het
lidmaatschap van het Watersportverbond nog
nodig is. Feit is dat we de contributie te hoog
vinden. Ook moet uitgezocht worden hoeveel
leden er zijn die aan landelijke wedstrijden
meedoen, waarvoor lidmaatschap vereist is.
Ook wordt gediscussieerd over het invoeren van
eventueel donateurschap en over de vraag of
bijvoorbeeld lidmaatschap van de Toerzeilers een
optie is. Besloten wordt dit onderwerp goed voor
te bereiden en op de agenda van de voorjaarsledenvergadering te plaatsen.

10. Reserve-lid kascommissie
Joop Engel wordt benoemd als reserve-lid.
11. Terugkoppeling diverse commissies
• Activiteiten:
o Mark Slats. Opkomst viel mee. Ca 50 personen. Een goed verhaal!
o Wereldzeilers. Ook een opkomst van 50
personen. Een leuke avond.
o Filmavond. Slechte opkomst.
o AED-cursus (vorig jaar) was goed bezocht.
Het was door de Stichting Jachthaven ook
goed ondersteund.
o Facebook. Wordt goed bezocht. Ilona stopt
het beheer per maart 2020. Er is een “Web
Care”-vacature.
• Wedstrijdcommissie:
o Adri Hidding meldt dat er weliswaar minder
inschrijvingen zijn, maar wel meer daadwerkelijke deelnemers! Hij kijkt terug op een
geslaagd wedstrijdjaar.
• Redactiecommissie:
o Vz. bedankt Ruud Kooij en Adri Hidding
voor hun inzet. Voor de laatste uitgave was
voldoende kopij beschikbaar.
• Website:
o Gediscussieerd wordt over het besloten
gedeelte van de website. Daarin staan
bijvoorbeeld de Scheepsbellen. Het besloten
gedeelte is een te hoge drempel. De vergadering stelt na discussie voor om het besloten
gedeelte te laten vervallen, indien dat geen
probleem geeft met betrekking tot de AVG.
• Nieuwsflits:
o Remco van Dijk pleit voor het verzenden van
een Nieuwsflits in de week of een aantal
dagen voorafgaand aan een activiteit. Joop
Engel pleit voor het eerder houden van de
ledenvergadering. Beide voorstellen worden
overgenomen.
• Huizerhavendag 2019: Thema is Opening
vaarseizoen. Nadere informatie volgt via de

9. Begroting 2020
De begroting wordt besproken, zoals vermeld op
blz. 29 van de Scheepsbel november 2019.
De voorzitter licht de begroting toe:
• De begroting is gebaseerd op 115 leden, waarvan 5 ereleden
• Er zijn goede afspraken gemaakt met AVOH
over de verdeling van de wedstrijdkosten en de
vergoeding voor het startschip (Brumpie). Ook
Almere droeg in 2019 bij aan de kosten van het
startschip.
• Er is rekening gehouden met voor-en najaarsledenvergadering, kerstborrel en 4 activiteiten
• Extra groot onderhoud Brumpie in 2020 (nog
één jaar)
• De website-kosten zijn hoger geraamd, omdat
de intentie was om samen met andere verenigingen een extra website te maken. Dit is niet
doorgegaan. Bedrag blijft beschikbaar voor
promotie lidmaatschap.
• Rink Jan zal nog eens de verzekeringsportefeuille doorlopen met de verzekeraar
• Saldo negatief exploitatieresultaat van €1000,--;
de ALV stemt wederom in met interen op ruime
reserves.
De begroting wordt goedgekeurd.
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Jaarcijfers 2019
Nieuwsflits.
• Motorbootcommissie: Klarie Kooij doet verslag
van de geslaagde tocht naar Harderwijk. Ook
zeilers zijn van harte welkom.
• De wintermaaltijd is niet op 24 januari maar
op 31 januari 2020. Dit staat verkeerd in de
Scheepsbel. Joop Engel geeft aan dat wel duidelijk moet zijn dat ook zeilers ook welkom zijn!
Iedereen die meedoet betaalt zelf de maaltijd.
• Vrijwilligersavond. Deze vervalt het komende
jaar, nadat diverse vrijwilligers te kennen
gaven al ruim voldoende ‘beloond’ te worden
voor hun inzet. O.a. doordat zij tijdens de activiteiten op bescheiden schaal drankjes vergoed
krijgen.
• Bibbertocht: Hierbij zijn motorboten ook
welkom!

13. Piet Vlaanderen trofee
De trofee is veertig keer uitgereikt aan mensen
die zich verdienstelijk maken voor de vereniging. Het bestuur heeft besloten de trofee plus
bijbehorende oorkonde deze keer uit te reiken aan
Ruud Kooij voor zijn werkzaamheden voor o.a. de
Scheepsbel.
14. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
15. Sluiting
De Vz. Sluit de vergadering om 21.10 uur.

12. Mededelingen uit de omgeving
• Verbinding Gooimeer-Vecht gaat niet door
• Eiland Dode Hond. Ontwikkeling gaat door. Er
broedt daar een zeearend.
• Burgemeester van Huizen heeft een rapport
over de structurele aanpak van waterplanten
geschreven. Onze adviezen zijn uitdrukkelijk
opgenomen om met prioriteit uit te werken.
• Sportnota: in de nota wordt het vaarwater als
openbaar sportterrein gezien. De waterplanten
worden ook vermeld.
• Vz. heeft ingesproken namens meerdere
verenigingen in de nota Kustvisie. Er moet een
onderzoek komen naar de mogelijkheden van
de verdieping van het Gooimeer.
• 6 dec 2019 bestuurlijke conferentie over een
gezamenlijke agenda voor aanpak waterplanten. Vz. is daar vertegenwoordigd mede
namens het Watersportverbond.
• 14 dec is een ALV van het Watersportverbond.
• Gooierhaven is een aantal keren vermeld in de
pers.
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Jaarcijfers 2019 incl. al vastgestelde begroting voor 2020			
					
begroting
ONTVANGSTEN:		 begroting
werkelijk
begroting
2019
2020
		
2019
2020
					
Contributies		 5800
5745,00
5100
Advertenties		 1245
1115,00
1100
Wedstrijd gelden		
400
275,00
0
Bijdrage evenementen		
1900
862,50
0
Verkoop bootje + kussens		
50
0,00
0
ontvangen rente		
0
7,34
0
Totaal ontvangsten		
9395
8004,84
6200
					
UITGAVEN:		 begroting
werkelijk
begroting
		 2019
2020
2019
					
Huur bestuurskamer & garage		
250
250,00
250
Zeilwedstrijden		
550
353,79
200
per saldo
Evenementen		
5085
3.446,52
950
per saldo
Bijdrage MBC		
300
916,94
200
per saldo
Materiaal onderhoud		
300
234,38
600
Startschip
Vergader & representatie kosten		
200
137,02
200
Kantoorkosten		 200
252,17
0
Website		 200
364,96
400
Scheepsbel		 1600
1.359,45
1400
Verzekeringen		 800
793,86
650
Afdracht KNWV		
2300
2.325,75
2200
Overige algemene kosten		
220
20,00
0
Bank kosten		
150
161,97
150
Totaal uitgaven		
12155
10616,81
7200
					
-1000,00
Resultaat		 -2760,00
-2611,97
					
Balans		 realisatie 2018
werkelijk
begroting
		 31-12-2018
31-12-2019
31-12-2020
					
Ing Betaalrekening		
334,48
805,17
334,48
Ing spaarrekening		
25852,56
22859,90
22330,59
22665,07
Totaal		 26187,04
23665,07
					
ontvangen bijdragen voor 2020		
90,00		
Verenigings kapitaal 		
26187,04
23575,07
22665,07
Totaal		 26187,04
23665,07
22665,07
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Lid worden van W.S.V. Gooierhaven?

Aanmeldingsformulier W.S.V. Gooierhaven
Opsturen naar W.S.V. Gooierhaven, Ambachtsweg 65, 1271 AL Huizen

Voorletters ............................................. Roepnaam ...................................................
Achternaam ............................................. Geb. datum ..................................................

De beste verkoopkansen voor uw motor- of zeiljacht
✔ Courtage vanaf 4%, no cure no pay.
✔ Intensieve promotie op ruim 20 (inter)nationale websites
✔ 7 dagen per week bereikbaar tot 21.00 uur.
✔ Ook ‘s avonds bezichtigen.
✔ EMCI gecertificeerd en lid NBMS.
✔ Verkoopkantoren rondom het IJsselmeer
✔ Inruil & inkoop
Meer informatie? Kijk dan op www.zuiderzee-jachtmakelaars.nl
of bel ons op 035-2600013 voor een afspraak op één van onze
kantoren. Een e-mail sturen kan ook: info@zuiderzee-jachtmakelaars.nl

ZuiderZee Jachtmakelaars
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Straat

............................................. Huisnummer ................................................

Postcode

............................................. Woonplaats ..................................................

Telefoon

............................................. Mobiel ..........................................................

E-mail

....................................................................................................................

Specialisatie beroep of hobby .........................................................................................
= Wat kunt u eventueel voor de W.S.V. betekenen?

Bootnaam

....................................................................................................................

Zeilboot of motorboot of anders (doorstrepen wat niet van toepassing is)
❍ Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken ten behoeve van het lidmaatschap.
(Zie de privacyverklaring op de site www.gooierhaven.nl)

Kom je er ook bij?
De contributie voor 2019 is vastgesteld op:
Leden vanaf 18 jaar:
Lid
€ 50,00
Partnerlidmaatschap
€ 15,00
Leden tot 18 jaar
Jeugdlidmaatschap
€ 15,00

Een jeugdlidmaatschap (= tot 18 jaar) kan slechts
worden verkregen wanneer een der ouders lid is.
In het geval dat er nog geen ouder lid is moeten zowel gegevens van ouder en kind worden verstrekt,
dus dan svp 2 formulieren invullen.
Het lidmaatschap loopt gelijk aan het kalenderjaar.
Nieuwe leden die zich aanmelden na 1 augustus betalen
50% van de jaarlijkse bijdragen.
Nieuwe leden die zich aanmelden na 1 november betalen
pas contributie in het nieuwe jaar.

Beëindiging van het lidmaatschap:
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar.
Zij geschiedt door schriftelijke kennisgeving, bij voorkeur
per mail aan: ledenadministratie@gooierhaven.nl, welke
voor één december van het lopende verenigingsjaar in
het bezit van de secretaris moet zijn.
Vermeld bij uw eventuele opzegging svp naam en adres.
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DE BRUYN Watersportservice BV
uw loods in scheepstechniek

Uitgebreide
technische
watersport
winkel

Voor al uw technisch
onderhoud en
reparaties
(Ook op locatie)

Nijverheidslaan 22
1382 LJ Weesp

Uitgebreide
kraan en
stalling
faciliteiten

T. 0294-410350
F. 0294-413562
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info@debruynwatersportservice.nl
www.debruynwatersportservice.nl

Vetus Center midden
Nederland voor
vakhandel en
particulieren

