Verslag bijeenkomst bootbezitters met ligplaats in haven HSV de Snoek
Op woensdag 20 september 2017 heeft de HSV de Snoek een bijeenkomst gehouden met de
bootbezitters.
Om 20.00 uur heet de voorzitter een ieder welkom en is verheugd met de opkomst van de boot
bezitters.
Mededelingen van het bestuur.
De secretaris laat weten dat de vraag gesteld in de ALV over het op het oog vele vrije ligplaatsen in de
haven uitgebreid is besproken in het bestuur. Mogelijkheden als time sharing enz. zijn bekeken maar
uiteindelijk is er toch besloten om dit niet te doen. Het zou een grote administratieve belasting worden
maar geen extra plaatsen opleveren.
Kosten ligplaats worden in 2019 verhoogd met hoeveel is nog niet bekend maar hoort u in 2018. Dit
heeft te maken met de toch hoge kosten van de haven. Denk daarbij aan extra camera’s en onderhoud
van het beveiligingssysteem enz.
Er is een mogelijkheid gecreëerd voor een 6 tal plaatsen om een trailer te stallen. Hiervoor is een bijlage
gemaakt op het reglement terrein en haven. Er staan nu trailers op het terrein die daar niet horen. We
geven de bezitters van die trailers de gelegenheid tot eind oktober om deze weg te halen. Daarna zullen
ze van het terrein worden verwijderd.
We hebben nu een nette haven en willen dat graag houden, daarom zal er strenger worden
gehandhaafd op de regels zoals vermeld in het reglement Terrein en Haven. Er zijn een aantal
voorbeelden aan de orde geweest zoals afvoer eigen vuil, gebruikt van de toiletten, staat van de boot,
en staat van de afdekzeiltjes en het parkeren van auto en trailers.
De havenmeester heeft soms moeite om vast te stellen van wie welke boot of van wie welke trailers is.
Daarom is er besloten dat elke boot voorzien wordt van een nummer dat correspondeert met het
nummer van de ligplaats. Dit nummer moet vanaf de steiger te lezen zijn. Ook krijgen de trailers met
een standplaats het zelfde nummer. U kunt de plaknummers krijgen bij de havenmeester Peter Bakker.
Hij is zaterdags aanwezig om de nummers te verstrekken.
De heer Priem heeft gevraagd of er nog wat verbetert kan worden het in en uitvaren van de haven. Door
er wat meer balken te plaatsen om te beschermen dat men op de stenen komt. Hier zal de komende
vrijwilligersdag aandacht aan besteed worden.
De heer Beelen geeft aan dat er best wat meer sociale controle mag zijn onderling, hij gaf een voorbeeld
over hard varen en dicht langs iemand anders varen door iemand uit onze haven. Zo gaf Dirk schouten
ook als voorbeeld aan dat er een bootje in de haven ligt waar al een geruime tijd niet mee gevaren is
terwijl de eigenaar in het verleden heel actief was met zijn bootje, en niemand eigenlijk weet hoe het
met die persoon is. Dirk Schouten zal binnenkort contact met deze persoon op nemen.
De heer Beelen liet ook weten nog niet in het bezit te zijn van een getekend reglement Terrein en
Haven. De secretaris gaat dit oplossen.
De Voorzitter bedankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de bijeenkomst af.

