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Inleiding
Het jaar 2019 kende een ietwat koude start, maar wist in de zomer, met temperaturen van
rond de veertig graden Celsius, alle warmterecords te breken. Vele huurders trokken er in
deze warme weken met hun roei- zeil- of motorboot op uit om nog enige verkoeling te
zoeken op of in het water. Omdat er in vergelijking met 2018 veel minder blauwalg
aanwezig was in het oppervlakte water, was met name zwemmen de manier om nog enige
verkoeling te vinden. Na de, voor Nederlandse begrippen, uitzonderlijk hoge temperatuur,
bleef de warmte nog geruime tijd aanhouden, maar bracht een enkel regenbuitje de nodige
verkoeling. Overig uitstekend, dat dit laatste het geval was, al was het alleen maar om de extreme droogte van 2018 te
compenseren. Alles in ogenschouw nemende, was 2019 voor de watersporter, evenals dat in 2018 het geval was, een
geslaagd jaar.
Bestuurlijke zaken
Het bestuur van de stichting ter bevordering van de watersport in de Trynwalden en omstreken, tevens
eigenaar/beheerder van de haven in Gytsjerk, bestond in 2019 uit Sietze de Jong uit Readtsjerk (penningmeester), Frank
Eerenvelt uit de Mûnein (onderhoud haven), Henk de Lange uit Gytsjerk (havenmeester), Mark van Goor uit Oentsjerk
(secretaris) en Anne Tolsma uit Gytsjerk (voorzitter).
Het bestuur kwam in 2019 zes maal bijeen.
Verhuur ligplaatsen en walplaatsen (voor kano’s)
In januari 2019 verhuurde de stichting 81 van de in totaal 95 beschikbare ligplaatsen
(bezettingsgraad van 85%) en werden drie van de vijf walplaatsen voor het
onderbrengen van een kano verhuurd (bezettingsgraad van 60%). Aan het eind van
het seizoen 2019 waren 76 ligplaatsen verhuurd (bezettingsgraad van 80%) en waren
alle vijf walplaatsen bezet. (bezettingsgraad van 100%)
In 2019 werd de stichting vanuit de overheid verplicht BTW in rekening te brengen
bij de verhuur van de ligplaatsen. Om deze door de belastingdienst opgelegde
prijsverhoging enigszins te compenseren besloot het bestuur de jaarlijkse indexering
van de huurprijzen in 2019 niet toe te passen.
Gebruik watersporthelling
In 2019 werd, met name in de warme periodes, veelvuldig gebruik gemaakt van de watersporthelling in de haven van
Gytsjerk. Zesentwintig gebruikers van de helling ( twee personen minder dan in 2018) vroegen bij het bestuur een
hellingpas aan. Onder de gebruikers bevonden zich vier huurders van een ligplaats (zij betaalden volgens afspraak niet
voor een pas) en tweeëntwintig betalende gebruikers.
Vanwege de hoge onderhoudskosten van de helling werd het tarief van de hellingpas in 2019 met €2,50 op jaarbasis
verhoogd. Tevens moest in 2019, vanuit de overheid, ook voor de hellingpasbezitters het wettelijke BTW tarief van
21% in rekening worden gebracht.
Evenals in 2018 kwam het in 2019 regelmatig voor, dat ook niet bezitters van een hellingpas gebruik maakten van de
watersporthelling van de stichting. De ‘overtreders’ werden hier door het bestuur zoveel mogelijk op aangesproken en
bij niet aanwezigheid werd een verzoek tot betaling achter de ruitenwissers van de auto achtergelaten. In slechts een
aantal gevallen leidde dit tot een nieuwe aanvraag. Gezien de hoge kosten van het onderhoud, denkt het bestuur na om
in 2020 maatregelen te treffen om het clandestien gebruik van de helling zoveel mogelijk tegen te gaan.
Onderhoud
Gedurende het seizoen 2019 organiseerde het bestuur een drietal
klusochtenden/avonden. Een tiental huurders hielp tijdens deze ochtenden/avonden
op vrijwillige basis actief mee om allerlei onderhoudsklussen te verrichten. Zo
werden de uitstekende boomtakken op het eiland tegenover de haveningang gesnoeid,
werd het onkruid op de paden en het wier in de haven verwijderd en werden kleine
reparaties uitgevoerd aan de steigers. Het gras werd, evenals in het seizoen 2018
wekelijks gemaaid door vrijwilligers vanuit het Thomashuis te Mûnein en de
graskantjes naast het voetpad in de haven werden regelmatig machinaal afgesneden door oud bestuurslid Gjalt Scheffer
uit de Mûnein. Vrijwilliger Dick Provoost verzorgde voor de stichting in 2019 het onderhoud van de website.
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Genoemde hulpen en vrijwilligers werden door het bestuur middels een kleine kerstattentie hartelijk bedankt voor hun
hulp.
Evenals in 2018 werden ook in 2019 enkele bootbezitters gewezen op het niet onderhouden van hun boten. Eén boot liet
het havenbestuur, na diverse oproepen en op kosten van de eigenaar, verwijderen uit de haven.
Vernieuwingen
Het bestuur gaf in 2019 de opdracht aan installatiebedrijf de Vries uit Suwâld om de in 2018 aangelegde en niet
functionerende elektriciteitsvoorziening in de haven, professioneel te herstellen. Een en ander resulteerde in het
realiseren van verlichting langs het voetpad en de aanleg van een aantal waterbestendige stopcontacten. Helaas bleek de
elektriciteitsvoorziening niet geheel stabiel te zijn. Regelmatig viel de verlichting en stroomvoorziening uit. Uiteindelijk
werd eind 2019 de situatie definitief en deskundig hersteld.
Activiteiten
Op 15 juni 2019 vond de open dag van de haven van Gytsjerk plaats. Aanvankelijk leek de dag
in het water te vallen, maar gelukkig klaarde het weer in de loop van de middag op. Het bestuur
had supschool Leeuwarden uitgenodigd om aan belangstellenden supinstructie te geven. Helaas
was de belangstelling minimaal, slechts één persoon waagde zich aan een, weliswaar geslaagde,
suppoging. Naast het suppen konden de, helaas weinige, bezoekers ook kennismaken met de
KNRM, de vereniging ‘Oud varend hout’ en een rondvaart maken met een elektrosloep. Omdat
de laatste jaren het aantal bezoekers van de open dag gering was, besloot het bestuur om
voortaan de jaarlijkse open dag te laten vervallen en vanaf 2020 eenmaal in de drie jaar een
activiteitendag te organiseren.
Financiën
Het boekjaar van de stichting liep van 1 november 2018 tot 1 november 2019. Omdat er, met uitzondering van de
aanleg van de elektriciteit in de haven, geen groot onderhoud moest worden verricht eindigde het boekjaar met een
positief saldo en kon daarvan een aanzienlijk deel opzij worden gezet voor de onderhoudskosten in de komende jaren.
Met vriendelijke groet,
Anne A. Tolsma
Voorzitter Stichting ter bevordering van de watersport in de Trynwâlden en omstreken
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