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Inleiding
Het watersportseizoen verliep voor de jachthaven in Gytsjerk; overigens gold dit
voor de meeste jachthavens; uitermate gunstig. De haven had aan het eind van het
seizoen de beschikking over slechts één vrije ligplaatsen moest gedurende het
seizoen regelmatig nee verkopen met betrekking tot een nieuwe ligplaatsaanvraag.
Naast huurders, maakten ook vrij veel mensen gebruik van de trailerhelling in de
haven. Het aantal verkochte hellingpassen liep in 2021 op tot ruim zestig.
Was de zomer in 2019 en 2020 extreem warm, in 2021 was meer sprake van een
reguliere Nederlandse zomer, waarin het regelmatig regende (soms ook plensde), maar er ook sprake was van perioden
met mooi weer, waarbij de temperatuur gemiddeld op ruim twintig graden Celsius uit kwam. Kortom prima weer om er
op uit te trekken en actief een (vaar)vakantie te vieren.
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 2021 uit Johannes Brolsma uit Gytsjerk (penningmeester),
Frank Eerenvelt uit de Mûnein (onderhoud haven), Henk de Lange uit Gytsjerk (lid), Mark van Goor uit Oentsjerk
(secretaris) en Anne Tolsma uit Gytsjerk (voorzitter).
Aan het eind van het kalenderjaar namen Henk de Lange en Mark van Goor afscheid en trad Tjalling Posthuma
Linthorst uit Oentsjerk aan als nieuwe bestuurder. Daarnaast meldden zich nog twee extra kandidaten aan voor het
bestuur van de stichting. Zij zullen in het voorjaar van 2022 officieel worden benoemd als bestuurder. Tevens zullen op
dat moment de functies binnen het bestuur opnieuw worden verdeeld.
Het bestuur kwam in 2021 zes maal bijeen.
In het voorjaar stelde het bestuur, middels een vrijwilligersovereenkomst, havenmeester Eke Born aan. Zij was
gedurende het gehele jaar het aanspreekpunt voor de huurders, hellingpashouders en passanten in de haven. Tevens was
zij in 2021 verantwoordelijk voor het aanwijzen en toewijzen van de ligplaatsen, hield toezicht en informeerde huurders
met betrekking tot calamiteiten. (water in de boot, door wind losgeslagen dekzeilen etc.)
Verhuur ligplaatsen en walplaatsen (voor kano’s)
Gedurende 2021 had de haven een vrijwel 100% bezettingsgraad. Aan het eind van het seizoen was nog slechts één
ligplaats, voor een boot met een geringe afmeting, beschikbaar.
In verband met de totstandkoming van de faunapassage in de Trynwâldsterdyk gaf het bestuur opdracht om het aantal
kanoplaatsen te verdubbelen. Aan het eind van het seizoen waren van de twaalf beschikbare plekken vier nog niet
verhuurd. Naar verwachting zullen in 2022 alle kanoplekken worden bezet en is het wellicht noodzakelijk om nog een
aantal extra plekken te creëren.
Gebruik watersporthelling
In 2021 werd ruim zestig maal een hellingpas aangevraagd. Dit was wederom een toename van het aantal uitgegeven
passen in 2020. In dat jaar vroegen namelijk vierenvijftig personen een pas aan. Door het grote aantal aanvragen,
genereerde de stichting meer opbrengsten, waardoor de steiger aangrenzend aan de watersporthelling verlengd kon
worden. Hierdoor konden meer boten na elkaar in en uit het water worden gereden. Fijn dat op deze wijze de
pashouders de stichting financieel hebben ondersteund bij het onderhoud van de helling en de bijbehorende
aanlegsteiger.
Onderhoud
Gedurende het seizoen 2021 organiseerde het bestuur, evenals in 2020 een viertal klusochtenden/avonden. Enkele
huurders hielpen tijdens deze ochtenden/avonden op vrijwillige basis actief mee om
allerlei onderhoudswerkzaamheden in de haven te verrichten. Zo werden de
overhellende boomtakken op het eiland tegenover het schiphuis gesnoeid, werd het
onkruid op de paden verwijderd en werden een aantal steekpalen vernieuwd. Tevens
werden de oude kanoplaatsen geruimd en vervangen door gegalvaniseerde
exemplaren.
Het gras werd wederom wekelijks gemaaid door vrijwilligers vanuit het Thomashuis
te Mûnein. Tevens werden door deze vrijwilligers de graskantjes naast het voetpad
scherp afgestoken. Tot slot valt nog te melden, dat Dick Provoost uit Gytsjerk het onderhoud aan de website van de
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stichting gedurende 2021 op vrijwillige basis op zich nam. Genoemde hulpen en vrijwilligers werden door het bestuur
middels kerstattentie hartelijk bedankt voor hun hulp.
Het bestuur streefde, evenals in 2020, een nette uitstraling van de haven als geheel na en verplichte, middels een
clausule in de huurovereenkomst, de huurders hun boten deugdelijk te onderhouden. Enkele eigenaren die zich niet aan
genoemde onderhoudsplicht wisten te houden, moesten helaas de haven op last van het bestuur verlaten.
Tot slot valt te vermelden, dat door het bestuur in de zomer van 2021 opdracht had gegeven om de havenkom wiervrij
te maken. De laatste jaren was de aangroei van wier in de haven behoorlijk toegenomen en de noodzaak tot verwijderen
was dan ook noodzakelijk. Met behulp van een ‘maaiboot’ van de firma Bijlsma uit Gytsjerk, was het karwei in een dag
geklaard. Overigens moesten ter voorbereiding wel alle boten van hun plek worden verwijderd. Gelukkig staken hierbij
een aantal huurders en vrijwilligers de helpende hand uit.
Vernieuwingen
Direct aan het begin van seizoen 2021 werden al vlot de niet verhuurde kanoplekken in de haven verhuurd. Hierdoor
besloot het bestuur nog 6 extra kanoplekken te creëren. Genoemde nieuwe plekken waren aan het eind van seizoen 2021
op twee plekken na, allemaal verhuurd. Op zich begrijpelijk, deze ‘run’ op de kanostalling, omdat aan het eind van het
jaar 2021 de faunapassage in de Trynwâldsterdyk gereed kwam. Hierdoor konden kanoërs het prachtige gebied rond de
Bauwepet in varen en zelfs nog verder richting het Ottema Wiersmareservaat. Een prachtige uitbreiding van het
vaargebied vanuit de haven.
Activiteiten
In 2021 heeft het bestuur in samenwerking met dorpsbelang Gytsjerk plannen opgesteld voor uitbreiding van de haven
in de richting van ‘de oude loswal (het parkeerterrein tegenover ‘Sikma Groen’ en ‘Garage van der Meer’ ) Het idee
was om dit terrein in te richten voor passanten en op te vrolijken met behulp van behulp van bankjes, boompjes en
struikaanplant. Daarnaast heeft het bestuur plannen ontworpen voor het inrichten van een kampeer/camperterrein op het
weiland grenzend aan de ‘oude loswal’. Voor beide plannen heeft het bestuur, wederom in
samenwerking met dorpsbelang en de eigenaar van het toekomstige
kampeer/camperperceel, bij de gemeente een aanvraag ingediend voor aanpassing van het
huidige bestemmingsplan. Het bestuur hoopt in 2022, dat de gemeente akkoord gaat met
genoemde wijziging, zodat verdere stappen richting realisatie kunnen worden gezet.
Tevens heeft het bestuur in 2021 met regelmaat gecommuniceerd met de provincie Fryslân
om in de Rijd (vanwege de ondiepten) betonning te realiseren en vaarrichtingborden
richting Gytsjerk en Mûnein te mogen plaatsen ter hoogte van de Hals van de Wielen, de Grutte Wielen , de
Sierdswielen en bij de ingang van de Kooiboutvaart. Eind 2021 ontving het bestuur bericht dat er betonning door de
provincie beschikbaar werd gesteld en dat plaatsing van de vaarrichtingborden werd toegestaan.
Financiën
Het bestuur besloot in 2021 om het boekjaar 2021 van de stichting , dat startte op 1 november 2020, te verlengen tot en
met 31 december 2021 en voortaan het boekjaar parallel te laten lopen aan het belastingjaar. Omdat de stichting BTWplichtig is, ontstond hierdoor een nauwkeuriger beeld van inkomsten en uitgaven. Door deze actie inde de stichting
tweemaal inkomsten vanuit de huur en de hellingpassen en ontstond een aanzienlijk positief eindsaldo, dat in de
toekomst ingezet zal worden voor het noodzakelijke groot onderhoud aan bijvoorbeeld de vernieuwing van de
walbeschoeiing en de aanlegsteigers in de haven.
Met vriendelijke groet,
Anne A. Tolsma
Voorzitter Stichting ter bevordering van de watersport in de Trynwâlden en omstreken
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