
    Winterberging seizoen 2020-2021 met mobiele kraan  
 
Beste watersportvrienden, 
 
Om een goede planning te kunnen maken voor de winterberging verzoeken wij u om ons via onderstaande 
antwoordstrook te informeren over uw wensen. De opstelruimte op het verharde terrein is beperkt tot ca. 26 
schepen. Indien er meer schepen worden aangemeld dan zal bij de indeling prioriteit worden gegeven aan: 
 
1. Leden waarvan het schip het afgelopen jaar niet op de wal heeft gestaan. 
2. Schepen waaraan zeer urgente werkzaamheden aan het onderwaterschip moeten worden uitgevoerd.  
 
Voor de goede orde wijzen wij u ook deze keer weer op enkele belangrijke punten: 
 
 
Planning & financiën 
 

• De schepen gaan op zaterdag 07 november 2020 uit het water. 

• Ze zullen o.o.v. op zaterdag 17 april 2021 weer te water gaan!  

• Denk om een goede verzekering van uw schip en eigendommen (zie het havenreglement.)  
Het hijsen en opstellen van uw schip gebeurt volledig voor eigen risico! 

• Tegen een gering tarief (€. 10,00 tot € 22,00 ) zal het onderwaterschip worden schoongespoten.  
Indien dat niet wordt gewenst, dit op het strookje vermelden. 

• Indien door uw toedoen het hijsen wordt vertraagd, denk hierbij vooral aan ondeugdelijk stut materiaal, dan 
zal dit met u moeten worden verrekend.  

• U betaalt op 7 november 2 x hijsen en het afspuiten. In het voorjaar wordt dit niet meer verrekend 
 

 
Veiligheid 
 

• Het hijsen en schoonspuiten zullen ook dit jaar niet meer gelijktijdig gebeuren. Dit om onveilige situaties 
door geluid- en wateroverlast te voorkomen.  

• Tijdens het hijsen mogen er geen klusjes worden gedaan, dit hindert de voortgang en de veiligheid.  

• Een ieder dient zelf te zorgen voor goed en veilig stutmateriaal. Indien het stutmateriaal naar het oordeel 
van de hijsmeesters of havencommissaris onveilig is zal uw schip op eigen kosten terug het water in gaan. 
 

 
Werkzaamheden aan uw schip 
 

• Las en slijpwerkzaamheden maar ook het tollen van het onderwaterschip geven veel overlast 
en zijn daarom aan strenge regels gebonden. Deze werkzaamheden moeten daarom volledig op het 
strookje bij "geplande werkzaamheden" worden vermeld. Per situatie zal hierover voor het uit het water 
gaan overleg met het bestuur plaats vinden. Niet vermelde werkzaamheden zijn verboden.  

• U dient de bepalingen in art.12 Winterberging en art.16 Milieubeheer van het HAVENREGLEMENT 
strikt na te leven:  
 

• Het is verboden verontreinigende stoffen op/in de bodem, de lucht, het grond(water) en oppervlakte 
water te brengen. 

• Bij machinaal schuren altijd een deugdelijke stofafzuiging gebruiken. 

• Bij het schuren en krabben afval, verf en anti-fouling opvangen op het zeil, opvegen en afvoeren naar 
het milieuhok. 

 
De indeling op het parkeerterrein, de samenstelling van de hijs-  stel- en opruimploegen worden eind 
oktober in de publicatiekast bekend gemaakt en via e-mail rondgestuurd. 
 

Over eventuele Covid-19 (Corona) maatregelen zullen wij u ter zijner tijd informeren. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Strookje uiterlijk 6 oktober 2020 inleveren bij: de havenmeester of via: jachthaven@wsvdegors.nl 
 

met mobiele kraan 

 

Naam lid 
 

  

E-mail adres   

Naam schip   

Gewicht schip       …………………….  Kg. 
Afmetingen schip 

     ………….x………… meter 
Materiaal schip  

Omschrijving geplande werkzaamheden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verzoekt om winterberging op het parkeerterrein Ja          /      nee 

Verzoekt tijdens de winter een andere ligplaats in de haven Ja          /      nee 

In welk jaar heeft uw schip het laatst op de wal gestaan ?  in  ………        /  nooit 

Wil zijn schip laten afspuiten? Ja          /       nee 

Verklaart zich akkoord met bovenstaande regels en het 
schip is WA-verzekerd 
 

Handtekening: 
 
 

 

 


