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Inleiding
De Stichting ter bevordering van de Watersport in de Trynwâlden en omstreken is eigenaar van het haventerrein aan de 
Rinia van Nautawei Gytsjerk.  Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het onderhoud van het terrein,  
verzorgt de verhuur van de ligplaatsen in de haven en tracht, zoals de naam van de stichting al weergeeft, de deelname 
aan de watersport, door het organiseren van activiteiten in en rond de haven, te bevorderen. Jaarlijks maakt het bestuur 
een verslag van haar bezigheden in het voorafgaande kalenderjaar. Onderstaand treft u genoemd verslag aan.

Algemeen
Het jaar  2018 kende een ongekende warme en lange zomer en vormde hierdoor een uniek en uitzonderlijk lang  
vaarseizoen  voor  de watersport.  Veel  van  onze huurders  en  hellingpashouders  trokken er  met  hun roei-  zeil-  of 
motorboot op uit om van de prachtige omgeving rond de Grutte Wielen en de overige Friese wateren te genieten. De  
hoge temperaturen kenden ook een nadeel, namelijk de vorming van blauwalg (blauw-groene bacteriële aanslag in het 
oppervlaktewater), waardoor het zwemmen in open water op een aantal plaatsen helaas niet verantwoord was. Ook de 
aanhoudende droogte was voor met name de landbouw op enkele plekken in Nederland catastrofaal. Al met al gezien 
was 2018 voor in ieder geval de watersport  een zeer geslaagd seizoen.

Bestuurlijke zaken
Het bestuur werd begin 2018, na het vertrek van secretaris Jouke Medemblik uit Ljouwert, versterkt met een nieuw lid, 
secretaris  Mark  van  Goor  uit  Oentsjerk.  De  overige  bestuursleden  waren  Sietze  de  Jong  uit  Readtsjerk  
(penningmeester), Frank Eerenvelt uit de Mûnein (havenmeester), Henk de Lange uit Gytsjerk (tweede havenmeester)  
en Anne Tolsma uit Gytsjerk (voorzitter).
Het bestuur kwam in 2018 zes maal bijeen. 

Verhuur ligplaatsen en walplaatsen (voor kano’s)
In januari 2018 verhuurde de stichting 88 van de in totaal 101 beschikbare ligplaatsen (bezettingsgraad van 87%) en 

werd  één  van  de  vijf  walplaatsen  voor  het  onderbrengen  van  een  kano  verhuurd 
(bezettingsgraad van 20%). Aan het eind van het seizoen 2018 waren 81 van de dan 
aanwezige  95,  door  verbreding  ontstane,  ligplaatsen  verhuurd  (bezettingsgraad  van 
85%) en hadden drie huurders een walplaats voor hun kano gehuurd. (bezettingsgraad 
van 60%)
Het  bestuur  besloot  in  november  2017,vanwege  de  toenemende  kosten  van  het 
onderhoud, om, na een periode van drie jaar waarin de prijzen stabiel waren gebleven, 
de ligplaatstarieven met ingang van januari 2018 met 5% te verhogen en de tarieven in 

het vervolg jaarlijks, in navolging van de landelijke indexeringspercentages, aan te passen. 
Eind 2018 nam het bestuur, in het kader van de belastingplicht, het besluit om in het seizoen 2019 BTW in rekening te  
brengen bij de verhuur van de lig- en walplaatsen en het gebruik van de trailerhelling.  Om de door de BTW ontstane 
verhoging van de huur- en hellingtarieven enigszins te compenseren, besloot het bestuur om de jaarlijkse indexering van 
de tarieven in 2019 niet door te voeren.

Gebruik watersporthelling
Mede door de warme en droge zomer werd veelvuldig gebruik gemaakt van de watersporthelling in de haven van 
Gytsjerk.  Achtentwintig gebruikers van de helling vroegen bij het bestuur een hellingpas aan. Onder de gebruikers 
bevonden zich drie huurders van een ligplaats (voor hen is de pas gratis) en vijfentwintig betalende gebruikers.
Vanwege de hoge kosten van het onderhoud van de trailerhelling besloot het bestuur in november 2018 om  het tarief 
van  de  hellingpas  in  2019  met  E  2,50  op  jaarbasis  te  verhogen.  Tevens  werd  besloten  om  eveneens  bij 
hellingpasbezitters in 2019 het wettelijke BTW tarief van 21% in rekening te brengen.
In  2018  kwam  het  helaas  regelmatig  voor,  dat  niet  bezitters  van  een  hellingpas  gebruik  maakten  van  de 
watersporthelling  van  de  stichting.  De  ‘overtreders’  werden  hier  door  het  bestuur  op  aangesproken  en  bij  niet 
aanwezigheid werd een verzoek tot betaling achter de ruitenwissers van de auto achtergelaten. In een aantal gevallen 
leidde dit tot een nieuwe aanvraag. 

Regulier onderhoud
Tijdens het seizoen 2018 werd wekelijks het gras gemaaid door vrijwilligers vanuit het Thomashuis te Mûnein. Het 
bestuur is de vrijwilligers van het Thomashuis hiervoor zeer erkentelijk. De graskantjes naast het voetpad in de haven 
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werden regelmatig afgesneden door oud bestuurslid Gjalt Scheffer uit de Mûnein. Ook hiervoor is het bestuur hem veel 
dank verschuldigd.  
Om de overige klussen in kaart te brengen inspecteerde het bestuur in mei de onderhoudstoestand van het haventerrein.  
Genoemde inspectie resulteerde in het vastzetten van enkele steigerplanken, het opvullen van enkele verzakkingen in 
het  voetpad en het  verwijderen van het  wier  uit  de haven. Tevens werden  enkele huurders  gesommeerd hun boot  
deugdelijker te onderhouden en/of in (half) gezonken toestand uit het water te takelen.

Vernieuwingen
Eind 2017 werd in opdracht van het  bestuur de watersporthelling en de bijbehorende aanlegsteiger   door de firma 
Bijlsma uit Gytsjerk hersteld. De steiger bleek deels verrot te zijn en de helling was door een te zware boottrailer ernstig  
verzakt. Al met al een flinke kostenpost die een forse aanslag was op de reserves van de stichting. In 2018 is door de  
firma  Bijlsma  een  aantal  planken  van  de  nieuwe  steiger  vervangen,  omdat  deze  door  de  zonnehitte  krom waren 
getrokken.
Het bestuur had in 2017 al geconstateerd dat een aantal meerpalen op de waterlinie verrot waren. Het betrof de palen  

van  de  plekken  20  tot  en  met  55.  Tevens  bemerkte  het  bestuur  dat  het  aantal 
aanvragen voor brede ligplaatsen toenam en dat aan deze aanvragen niet altijd kon 
worden voldaan. In 2018 gaf het bestuur, gezien het voorgaande, aan de firma van 
der  Wal  en  Bakker,  beiden  te  Gytsjerk,  de  opdracht  genoemde  meerpalen  te 
vervangen en tevens de ligplaatsen te verbreden en met een halve meter te verlengen.  
Genoemde  firma’s  hebben  deze  opdracht  in  de  maand  mei,  met  behulp  van  een 
ponton en een mobiele kraan, uitgevoerd. Hierdoor was de trailerhelling gedurende 

een ruime week niet te gebruiken.
Eveneens werd eind 2017 in opdracht van het bestuur elektriciteit en verlichting aangebracht langs het voetpad in de 
haven. In het voorjaar van 2018 werd de aanleg echter afgekeurd, omdat de verbindende elektriciteitskabel niet aan de 
vereiste normering voldeed en er vocht binnendrong in de lassen tussen de hoofdkabel en de aansluitpunten naar de 
stopcontacten. Het bestuur liet vervolgens een offerte voor het herstel van het probleem opmaken, maar was financieel  
niet bij machte, dit herstel in 2018 te laten uitvoeren.

Activiteiten
Op 26 mei 2018 vond een open dag in en rond de haven van Gytsjerk plaats. In tegenstelling tot 2017, waarbij alle  
activiteiten letterlijk in het water vielen, was het deze keer schitterend weer. Twee inwoners uit de Trynwâlden boden 
op de open dag hun koopwaar aan, er was een palingroker actief, de KNRM was aanwezig met een stand, de stichting  
oud  hout  promootte  het  varen  in  een  houten  zeilschouw  en  de  vereniging  “Elektrosloep-Fryslân  uit  Burdaard  en  
Aldtsjerk  verzorgde  rondvaarten  in  de  omgeving  van  de  haven.  Een  aantal  verenigingen  en  bedrijven,  zoals  de 
kanovereniging,  de reddingsbrigade  en de roeivereniging  uit  Leeuwarden  en de subschool uit  Eastermar  lieten het 
bestuur helaas op het laatste moment weten, niet op de open dag aanwezig te kunnen zijn. Het bestuur moest hierdoor  
een  aantal  bezoekers  teleur  stellen.  Ondanks  het  mooie  weer  kon  het  bestuur  slechts  een  vijftigtal  bezoekers  
verwelkomen. Dit geringe aantal werd deels veroorzaakt door  festiviteiten in Leeuwarden en Dokkum, die op dezelfde 
dag  waren georganiseerd.

Lief en leed
In  het  vroege  voorjaar  van 2018 bereikte ons het  bericht  dat  een huurder  van één van de grotere  ligplaatsen  was 
overleden. Omdat deze plek in de loop van het jaar opnieuw verhuurd kon worden kon het betuur tot restitutie over gaan 
van het reeds betaalde ligplaatstarief. 
Eveneens  in het  voorjaar  werd het  bestuur opgeschrikt  door het  overlijden van Petra de Jong,  echtgenote van ons 
medebestuurslid en penningmeester  Sietze de Jong. Petra was al geruime tijd ernstig ziek. Toch kwam haar overlijden  
nog sneller dan iedereen had gedacht.

Financiën
Het  boekjaar  van  de  stichting  liep  van  1  november  2017  tot  1  november  2018.  Ondanks  een   grote  post  aan 
onderhoudskosten, veroorzaakt door het vernieuwen van de meerpalen en het plaatsen van een passantensteiger, wist de 
stichting het boekjaar met een gering positief saldo af te sluiten.

Met vriendelijke groet,
Anne A. Tolsma
Voorzitter Stichting ter bevordering van de watersport in de Trynwâlden en omstreken
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