december 2018
Warten, 17 december 2018
Voor onze gewaardeerde ligplaatshouders en
huurders van een standplaats op de camping.
Afgelopen zomer kenmerkt zich als een
uitstekende zomer voor recreanten. Bijna elke
week waren de weersomstandigheden zodanig dat
het varen met een pleziervaartuig een feest was.
Maar nu de winter in zicht is moet een groot deel
van de vloot uit het water en vindt stalling plaats in
de winterberging loods dan wel op ons terrein.

Winterberging bijna afgerond
Een zeer drukke periode voor het havenpersoneel
komt langzaam ten einde. Nog enkele boten gaan
deze maand de wal op en dan zijn we klaar voor de
winter.
Een herinnering voor als u uw boot op de wal heeft
laten plaatsen: heeft u alle accu's losgekoppeld en
is de gasfles van boord? Zo niet, dan verzoekt de
havenmeester u dit alsnog te doen in verband met
de veiligheid.
Automatisering en correspondentie
Zoals u wellicht heeft gemerkt zijn we dit jaar qua
automatisering overgegaan naar een Windows 10
omgeving, met een digitaal programma waarin we
onder andere de cliëntenadministratie en de
registratie voor ligplaatsen bijhouden. Voorts
hebben wij het kassasysteem vernieuwd en dit
sluit aan op dit nieuw geïnstalleerde
computerprogramma E-Captain.
Wij streven ernaar de correspondentie naar onze
cliënten zoveel mogelijk via de e-mail te
verzenden. Naast besparing van papier en minder
postzegels geeft dit ook arbeidsbesparende
voordelen . Mocht u nog geen juist e-mailadres aan

ons hebben doorgegeven, dan verzoeken wij u dit
alsnog te doen door b.v. een e-mailtje naar
info@jachthavenwartena.nl te zenden.
Overigens kan er ook bij e-mailverkeer wel iets
fout gaan zoals bijvoorbeeld bij de uitnodigingen
voor de winterstalling. Het kan zijn dat een
automatisch verstuurde e-mail van de haven bij u
in uw spam box terecht komt. En daar hoort het
niet. De bug die dit veroorzaakte is inmiddels
hersteld.
AVG ( privacyreglement)
In ons privacyreglement is opgenomen dat wij uw
e-mailadres alleen gebruiken voor zaken die de
jachthaven betreffen zoals het verzenden van
nieuwsbrieven , de facturen, reserveringen voor
winterstalling en overige correspondentie.
Het privacyreglement is vermeld op onze website.
Tariefstelling voor ligplaatsen en camping
Met ingang van het seizoen 1 april 2019 t/m 31
maart 2020 zullen de tarieven met 1,5% worden
verhoogd.
(De inflatie over het afgelopen jaar 2017-2018 is
berekend op 2,8%). Tevens heeft de Overheid
besloten dat per 1 januari 2019 het lage BTW tarief
van 6% word verhoogd naar 9%.
Opzeggen van uw ligplaats.
Vanaf 1 april 2018 hanteert onze jachthaven ten
aanzien van de verhuurovereenkomsten van
ligplaatsen de Algemene Voorwaarden van de
Hiswa. Hierin is o.a. opgenomen dat de
huurovereenkomst automatisch met 1 jaar wordt
verlengd voor de periode 1 april 2019 tot en met
31 maart 2020, mits de huurder tenminste 3
maanden van tevoren aangeeft de
huurovereenkomst te willen beëindigen.
Schriftelijk opzeggen, dan wel mailen kan derhalve
nog tot en met 31 december 2018.

Niet tijdig opgezegd houdt in dat de
huurovereenkomst weer met 1 jaar wordt
verlengd.

te vangen zodat dit niet in het water terecht kan
komen. Minder belastend voor het milieu, en
daar streven we naar!

Steigervernieuwing
Eind januari 2019 zal de firma Leemburg beginnen
met het vernieuwen van de walbeschoeiing op de
K-steiger; tevens worden de betontegels in mei/
juni aldaar vervangen door stelconplaten. Begin
februari wordt ook de H-steiger aangepakt. Er
komen ook enkele ligplaatsen met een lengte van
13 meter. We streven er uiteraard naar om alles
klaar te hebben voor aanvang van het seizoen.

Inbraken op de haven
In de laatste week van november is een aantal
booteigenaren slachtoffer geworden van inbraak
op hun boot. De gedupeerden hebben hiervan
ook melding van gemaakt bij de politie. Onze
camerabeelden zijn bekeken maar dit leverde
niets op. Toch is er een verdachte aangehouden.
De politie van Burgum hield een kijkdag voor
mogelijk gedupeerden.
Wij adviseren u regelmatig te controleren of
alles in orde is. Dit geldt niet alleen voor diefstal
maar ook voor te strakke touwen door een
hogere of lagere waterstand dan wel door
opengescheurde dekzeilen. Mocht de reisafstand
te ver zijn dan kunt u ons benaderen om dit even
voor u te doen.

Start nieuwbouw havenkantoor
Begin december is begonnen met de sloop van
het bestaande havenkantoor. Op de
fundamenten zal een volledig nieuw
havenkantoor worden gebouwd in de stijl van
ons bad- toiletgebouw. We zullen u van de
nieuwbouw op de hoogte houden op onze
website door nieuwsberichten voorzien van
foto's. Gedurende de verbouwing is het
havenkantoor tijdelijk verhuisd naar de
woonark aan de Rogsloot in de richting van het
pompstation. Ingang tussen de bossages ca 10
meter voorbij de 3e stacaravan aan het G.F.
Schermerpad.
Zonnepanelen
In oktober heeft de firma Sportstroom uit
Drachten op de winterberging loods 563
zonnepanelen geplaatst. Hiermee kan de haven
een groot deel van het jaar in haar eigen
elektravoorziening voorzien.
Op sommige momenten wordt ook geleverd aan
het openbare net.
Koelwater / antivries
Dit is een punt waar wij nu al aandacht aan
besteden, omdat we hier uit milieuoverwegingen
veel waarde aan hechten. Als uw boot in het
nieuwe jaar weer te water gaat, verzoeken wij u
om het antivries, die in de motor aanwezig is, op

Onbevoegden op de steigers
Het havenpersoneel moet regelmatig personen
van de steigers wegsturen, die op de steigers
“niets te zoeken hebben”. Veelal betreft het
personen die op zoek zijn naar een boot die via
marktplaats of een advertentie te koop wordt
aangeboden. Mocht u uw boot zelf willen
verkopen vanuit de ligplaats dan zal de eigenaar
van de boot deze potentiële koper steeds moeten
begeleiden naar het betreffende vaartuig.
Voor de verkoop dan wel waardering van boten
verwijzen wij u naar scheepsmakelaardij
Schepenkring gesitueerd op ons haventerrein.

In de periode van 22 december 2018 tot
en met 6 januari 2019 zal ons kantoor
gesloten zijn. Wij wensen u en uw
naasten fijne kerstdagen, een goede
jaarwisseling en een gezond en gelukkig
nieuwjaar.
Bestuur en personeel Stichting Jachthaven
Wartena.

