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             Dicky v.d.Plas      Meerburgkade 34    2224VB   Katwijk     071-3018252
   

 
Postadres secretariaat en ledenadministratie AWK 

Kortenaerstraat 31 2224 RH Katwijk 
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Leden  van de AWK die zitting hebben in het bestuur van de Stichting Jachthaven 
Katwijk:  L. Wagter en M.Haasnoot-van Duijn. 
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Voorwoord 

Terwijl ik dit schrijf is het echt genieten: ik ben een echte schaatsfan (kijken, 
niet doen) en de één na de andere Nederlandse schaatser/ster haalt een medaille 
op de Olympische winter spelen. Geweldig, wat een mooie prestaties. Net heeft 
Stefan Groothuis goud gewonnen op de 1000 meter. Fantastisch! 
 
Het zijn winterspelen maar als ik naar buiten kijk, naar mijn tuintje (ja echt een 
tuintje: één bij één) zie ik de tulpen, narcissen en  krokussen al aardig hun best 
doen om uit te komen. En dat half februari. Zat ik vorig jaar deze tijd in de 
MEERPAAL te klagen over de kou, nu hoop ik dat de winter toch nog even 
toeslaat in Nederland zodat ik nog even het echte wintergevoel krijg.  
Maar ja, aan het weer doe je niets en zoals ik ook al eerder schreef; klaag je 
over het weer, klaag je over de Heer. 
 
In deze Meerpaal ook al een vooraankondiging van de voorjaarstocht. Dit jaar 
valt het laat, 29 mei. Maar al eerder kunt u genieten van een HIGH TEA. Even 
niet denken aan de calorieën, maar lekker eten in fijn gezelschap. Elders in de 
MEERPAAL vindt u het formulier om u aan te melden.  
En……mannen ook van harte welkom. 
 
Toch hoop ik u nog eerder te zien en wel tijdens de ledenvergadering. Altijd 
een mooi moment om elkaar weer te zien, vakantieplannen uit te wisselen en, 
oh ja, te vergaderen J 
U vindt verderop in deze MEERPAAL de vergaderstukken.  
 
Na afloop van de jaarvergadering kunt u meespelen met de gratis bingo 
waarmee u mooie prijzen kunt winnen. 
 
De voorjaarstocht  gaat dit jaar naar Rotterdam, in de volgende MEERPAAL 
vindt u een aanmeldingsformulier voor deze tocht. 
 
Ik hoop u te zien 14 maart op de jaarvergadering of 7 maart tijdens het 
clubetentje. 
 
Veel leesplezier met deze MEERPAAL. 
 
Vriendelijke groeten,  
 
Joke 



awk opgericht: 18 november 1965 

Meerpaal 2014.1 3 www.watersport-katwijk.nl 
 

Van de bestuurstafel.  

In deze Meerpaal vindt u de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering 
van 14 maart a.s. in Tripodia. Een jaar is zo weer voorbij en gelukkig gaan we 
dan ook weer naar het voorjaar en kunnen we weer beginnen met het vaarklaar 
maken van onze schepen. 
 
In de uitnodiging staat ook de bestuursverkiezing genoemd waarin Janny van 
Duijn te kennen geeft haar bestuurslidmaatschap te willen beëindigen, maar 
wel lid wil blijven van de evenementencommissie. Haar echtgenoot Jan heeft 
zich beschikbaar gesteld om haar bestuursfunctie 
over te nemen en tevens de functie van Klaas van der Plas als hoofd- 
evenementen op zich te nemen. Klaas doet op eigen verzoek een stapje terug, 
blijft wel bestuurslid en lid van de evenementencommissie. Tegenkandidaten 
zijn uiteraard van harte welkom. 
 
Verder loopt het in de vereniging eigenlijk gesmeerd.  De diverse evenementen 
worden redelijk tot goed bezocht. Als u deze Meerpaal binnen krijgt staat het 
clubetentje bij De Gouden Leeuw nog te gebeuren en wel op 7 maart. 
  
Belangrijke mededeling vanuit de haven: 
In artikel 7 lid 2 van de nieuwe algemene voorwaarden huur en verhuur van 
ligplaatsen jachthaven Katwijk (Hiswa voorwaarden) welke per 1 oktober 2013 
zijn ingegaan en waarvan u allen een exemplaar heeft ontvangen, staat dat de 
huur van een box uitsluitend 3 maanden voor en eind van de huurperiode (dus 
per 1 oktober opzeggen voor het nieuw jaar) kan worden opgezegd. Dat zou 
betekenen dat u bij verkoop van uw boot bijv. in februari, geen restitutie van de 
boxhuur voor het resterende deel van het jaar zou krijgen. 
Mede door onze inbreng is deze regel bijgesteld en wordt vanaf heden weer een 
opzegtermijn van 3 kalendermaanden in acht genomen, zoals dit ook in het 
oude huishoudelijk reglement was geregeld. 
  
Waarschijnlijk heeft u al gezien dat de nieuwe sanitaire unit voor de 
groenstrook is afgeleverd (ik schrijf dit stukje op 8 februari en de unit zal op 14 
februari worden bezorgd) 
Deze unit is mogelijk geworden door een forse bijdrage van de gemeente i.v.m. 
de bouwplannen rond de haven. 
Op dit moment zijn we nog volop bezig met de gemeente over de invulling van 
een nieuwe hoofdentree bij de haven. De huidige hellingbaan moet weg en het 
hoofdhek wordt een stukje verplaatst tot ongeveer recht voor steiger 8. Als er 
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meer nieuws bekend is zullen wij dit direct aan u melden via volgende uitgaven 
van de Meerpaal. 
  
Ik wens u voor de 14de   maart een goede en gezellige vergadering en voor 
straks een goed voorjaar en nog beter vaarseizoen. 
  
Uw voorzitter 
Luuk Wagter 
 
 
Informatie van de evenementencommissie 

 
Voorjaarstocht 2014.                                               29 mei t/m 1 juni 2014. 

 
Dit jaar gaat de voorjaarstocht naar Rotterdam., Jachthaven Blijdorp. We zijn 
hier al eerder geweest en dat was iedereen heel goed bevallen.  
 
Kijkt u eens op de site van de jachthaven: u vindt hier alles over deze gastvrije 
jachthaven. 
 
In de volgende MEERPAAL komt het inschrijfformulier te staan waarmee u 
zich kunt aanmelden 
 
Op Hemelvaartsdag vertrekken we naar Rotterdam en de zondag daarop varen 
we weer naar huis. 
 
http://www.wsvblijdorp.nl 
 

 Jachthaven Blijdorp. 
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IN MEMORIAM	  

Hank	  Buikhuizen	  

	  
23-‐2-‐1929	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10-‐12-‐2013	  	  

In december ontvingen wij de droeve mededeling dat ons erelid en oud-
voorzitter Hank Buikhuizen is overleden, slechts 19 dagen nadat zijn geliefde 
echtgenote Dien was overleden. 
 
Hank is vanaf het prille begin bij onze vereniging betrokken geweest en kort na 
de oprichting al in het bestuur gekomen als secretaris. Tot eind 1976 is Hank 
actief geweest in kascontrole, commissie winterberging, haven etc.  In 1977 is 
hij voorzitter van onze vereniging geworden tot 1987. Bij zijn afscheid is hij 
benoemd tot erelid. 
 
In 1977 heeft hij (met behulp van o.a. Jan Populiers) een motorcursus gestart in 
de Visserijschool en hij heeft ook vanaf 1978 de cursussen vaarbewijs en 
marifoon gestart. 
 
Dat verenigingsvaarbewijs was van een zodanig goede kwaliteit dat dit later als 
enig verenigingsvaarbewijs in Nederland kon worden omgewisseld voor het 
latere officiële vaarbewijs, waarvan bijna 100 leden dankbaar gebruik hebben 
gemaakt. Ook bij de invoering van dit officiële vaarbewijs heeft hij een grote 
inbreng gehad. 
 
Wij zullen hem dan ook herdenken als een charismatische en zeer betrokken 
bestuurder van onze vereniging en wensen zijn dochter Jenny alle sterkte toe 
om dit verlies van beide ouders in korte tijd te kunnen verwerken. 
 
Luuk Wagter, voorzitter 
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I&R Nieuwhuis VOF  
Klussenbedrijf 
 
Met genoegen presenteren wij ons bedrijf aan u: 
 
I&R Nieuwhuis VOF  
Klussenbedrijf 
 
I&R Nieuwhuis VOF is al acht jaar actief op bouwmarkt. 
 
Wij zijn gespecialiseerd in totaal onderhoud zoals: 
-schilderwerk, zowel binnen als buiten. 
-stukadoorswerk 
-timmerwerk 

 
-verbouwingen 
-renovatie van badkamers, toiletten etc. 
 
Wij staan voor een eerlijke en betrouwbare prijs/kwaliteit 
verhouding. 
 
Heeft u plannen voor onderhoud van uw huis of wilt u gaan 
renoveren?  
Wij kunnen veel voor u betekenen. 
 
Voor informatie of voor het maken voor een afspraak kunt u ons 
bereiken via: 
 
 
06-41761077 
of mailen naar: 
ienrnieuwhuis@gmail.com 
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Van de redactie 

Uw kopij of opmerkingen is/zijn altijd welkom. Hoe dit kan? Als volgt: 
 

• Bent u in het bezit van een computer en heeft u zelf een e-mailadres dan 
is e-mailen het meest eenvoudige. 
Mijn e-mailadres is j.blom1959@gmail.com 

• Per post is ook een goede mogelijkheid, postzegel plakken en de 
postbode doet de rest. 
Adres: Joke Blom Prins Bernhardlaan 328,  2224VR  Katwijk ZH 

• Zelf langs brengen op bovengenoemd adres kan natuurlijk altijd. 
• Via de secretaris, het komt dan vanzelf goed terecht. 
• Anoniem ingezonden brieven of brieven die kwetsend zijn voor andere 

personen worden niet geplaatst. Beoordeling van zulk soort brieven 
gebeurt in overleg met het bestuur. 

 
 

De volgende Meerpaal verschijnt in mei 2014 
Kopij kan ingeleverd worden tot 20 april 2014  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adverteren in de Meerpaal? 
Per 1/3 pagina,   per jaar € 45,00 
Per ½   pagina,  per jaar € 57,50 
Per ¾   pagina,  per jaar € 75,00 
Per 1/1 pagina,   per jaar € 92,50 

 
Info bij het secretariaat, zie voorblad. 
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Bootkappen - Kussens - Zeilen - Hoezen - Tenten - Markiezen

Nieuw en reparatie

Water- en Hengelsportwinkel

Hofcampweg 107a, 2241KE  Wassenaar (aan de oude haven)

aanlegplek naast de deur en gratis parkeergelegenheid

070-5177260   info@allsails.nl  www.allsails.nl

Opnieuw bekleden  van markiezen en zonweringen.
ook reparaties en reinigen van het doek, naden en pezen

en markiezen-frames

Het najaar is een mooie tijd om uw 
zonweringen van nieuwe, frisse doeken te laten voorzien.

Binnenkort uw boot het water uit?
Reinigen en impregneren van bootkappen,

sprayhoods, boot- en tuin-kussens,
tenten, dekzeilen, markiezen, zonweringen, 

zelfs paardedekens.

Het najaar komt eraan!

Vraag naar de mogelijkheden!

10 % korting

op zonwering- en markiesdoeken

(tot eind december)
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LEDENVERGADERING 2014 

 

Bij deze wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de algemene 
ledenvergadering van de AWK. 2014.     
Deze vindt plaats in Tripodia op vrijdag, 14 maart a.s. 
De ledenvergadering begint om 20:00 uur maar de 
zaal is al eerder open, de koffie met de Katwijkse 
Knip staat op u te wachten. 
Na de vergadering wordt er nog een gratis bingo 
gedraaid 
U KOMT TOCH OOK! 
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BIJPRATEN MET DE HAVENMEESTER.   

Alle feestdagen zitten er al weer enige tijd op en we 
zijn onderweg naar Pasen en dat betekent dat het 
seizoen al weer in zicht is. Het heeft tot het moment dat 
ik dit schrijf nog niet echt gewinterd, af en toe een 
plaagstootje in de vorm van wat lichte nachtvorst maar 
echt de schaatsen uit het vet halen was nog niet echt 
nodig.  
 
Vanaf 14 februari is begonnen met het opbouwen van het drijvende toilet- en 
wasgebouw voor passanten aan de overzijde (graskant). Dit gebouw wordt 
gekoppeld aan de vaste riolering van het oude gebouwtje wat gesloopt gaat 
worden. In de zomermaanden zal het gebouw via een smartcard te betreden zijn 
en ook het douchen wordt betaald met diezelfde smartcard. Hopelijk zal dit het 
vandalisme en aantal inbraken terugdringen wat ons een hoop ellende en 
ergernis zal besparen. Het is uiteindelijk, op termijn, de bedoeling de smartcard 
voor de hele haven in te voeren maar dat zal nog wel enige tijd duren. 
Als we het dan toch over diefstal en vernielingen hebben moet ik helaas 
melden dat er in het winterseizoen een aantal inbraken heeft plaatsgevonden 
met alle gevolgen van dien. Zo een inbraak levert over het algemeen niet veel 
waardevolle buit op maar des te meer materiële schade. Om nog maar niet te 
spreken over de ergernis en woede die zich daarbij voordoet vanwege het feit 
dat onbevoegden met hun kladden aan andermans spullen zitten.  
 
Naast dat ik ontzettend kwaad kan worden als er ingebroken wordt in onze 
haven moet mij toch ook wel even van het hart dat huurders/eigenaren zo hier 
en daar ook hun verantwoordelijkheden niet nemen. Zo heeft iedereen een 
sleutel van de hekken 2 en 3. Het is de bedoeling deze hekken achter u op slot 
te doen. Te vaak, en dan bedoel ik ook te vaak, staan de hekken gewoon open. 
Hiermee verlaagt u de veiligheid van uw en andermans waardevolle spullen. 
Houd het hek altijd gesloten en staat het hek toevallig open omdat uw 
voorganger dit open heeft laten staan; gewoon afsluiten! U bent te allen tijde 
zelf verantwoordelijk voor uw boot en eigendommen, wij leveren u als 
ondersteuning camera bewaking en afsluitbare hekken in het winterseizoen. 
Mocht er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch ingebroken worden meld dit 
altijd bij de politie ook al zijn er geen spullen gestolen. De politie is uw eerste 
prioriteit en de havenmeester wil natuurlijk ook graag weten als er ingebroken 
is maar eerlijk gezegd kan ik aan de dan ontstane situatie niets veranderen. Bij 
braak is het ook vaak zo dat het zo geniepig gedaan is dat bij een 
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inspectieronde over de steigers deze niet opvalt maar er misschien wel een 
luikje of een zeil openstaat wat niet open hoort. Het is daarom voor u als 
eigenaar handig als u minstens een paar keer per maand uw boot inspecteert op 
openstaande luiken, loshangende dekzeilen en versleten landvasten. En als u 
dan toch uw boot inspecteert kijk dan gelijk even naar de boot van uw 
steigergenoten. Op die manier ontstaat er een grotere sociale controle en 
kunnen we hopelijk eerder inspelen op vernielingen en ander ongemak. 
 
Er bestaat de laatste tijd nogal wat verwarring over de opzegtermijn van de 
boxen. Ook in het reglement is het niet voor iedereen duidelijk wat nu precies 
de regels zijn. Uw voorzitter, Luuk Wagter, zal hier, als ik het goed gehoord 
heb zelfs in deze Meerpaal,  duidelijkheid over geven. U kunt met uw vragen 
natuurlijk ook altijd terecht bij de havenmeester maar om eerlijk te zijn was ik 
tot nu toe ook verward over de precieze regelgeving.  
 
Bij het schrijven van dit stuk is er helaas ook nog geen duidelijkheid over de 
samenstelling van het havenpersoneel. U kunt er echter zeker van zijn dat ik 
alles zal doen om de kwaliteitsstandaard, zoals in de voorgaande jaren 
geboden, ook dit jaar weer na te streven.  
 
Gaan er nog bijzondere dingen voor u veranderen in de haven? Het antwoord 
hierop is nee, niet echt. Ik kan u nog geen specifieke details geven over de 
verbetering van de WIFI, wel dat er nog een onderzoek loopt naar deze service. 
In de loop van dit jaar zullen er ook bouwactiviteiten op het terrein tegenover 
de jachthaven plaatsvinden. Er zal een begin gemaakt worden aan de bouw van 
het appartementen complex tegenover de RABO bank. Dit zal ongetwijfeld wat 
overlast veroorzaken. Vooral met het parkeren en aanrijden van de haven via de 
Rogstraat – Haringkade. De belangrijkste verandering zal het verhuizen van 
Schuitemaker zijn. Zij openen eind april hun nieuwe zaak aan de Princestraat 
hoek Voorstraat. 
 
Tenslotte zou ik alle vaste huurders willen wijzen op het afvoeren van 
restafval. Tot aan het begin van het seizoen zullen de grondcontainers 2 en 3 
gesloten blijven ivm kostenbesparing. U kunt uw afval kwijt bij de container 
nummer 1 bij de hoofdingang. Zet u aub geen vuil bij de gesloten containers. 
Op naar het nieuwe seizoen zou ik zeggen! Met veel vaarplezier en goed weer!  
 
Ed.v.d.Berg 
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Informatie van de Evenementencommissie. 

Emailadressen. 

Er zijn veel leden die beschikken over internet met het daarbij behorende  
e-mail adres. 
Omdat het niet altijd mogelijk is een evenement te organiseren kort nadat de 
Meerpaal is uitgekomen is het gemakkelijk als wij over email adressen van de 
leden beschikken en kunnen dan als een herinnering aan een evenement de 
(aangemelde) leden een mailtje zenden.  
 
Hoe kunt u hieraan gehoor geven? Eenvoudig een mailtje sturen aan de 
evenementencommissie. Adressen voor in dit blad.  
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Kapsalon Minnee 

Admiraal de Ruyterlaan 8, Katwijk. Telefoon: 071-4015258 
 
Openingstijden 
Maandag: 8:30-12:00 uur – 12:30-18:00 uur 
Dinsdag: 8:30-12:00 uur – 12:30-18:00 uur, dinsdagmiddag volgens 

afspraak 
Woensdag: gesloten 
Donderdag: 8:30-12:00 uur – 12:30-18:00 uur, donderdagavond volgens 

afspraak 
Vrijdag: 8:30-12:00 uur – 12:30-18:00 uur 
Zaterdag: 8:00-14:00 uur 
 
 
 
Te koop: 
 
Witte toiletpot nieuw, 37 x 32 cm, hoogte 20 cm  
 
flensmaat 14 cm , in/uitlaat 48 mm. Geen wc.bril 
 
Impeller voor Jabsco koelwaterpomp met pakking. 
 
Teakhouten naambord met KATWIJK, ingefraisd, 
 
Lengte 62 cm, br. 11,5 cm en dik 2,8 cm. 
 
Over de prijs worden we het altijd eens, bel maar  
 
naar 063-3736009 
 
Nieuwe vlinder voor flessengas,1 x gebruikt, merk  
 
FOKER 25 x 25 cm, brander 9 cm , € 25,-- 
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Jaarvergadering 2014: Vergaderstukken. 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene 
Ledenvergadering te houden op: 
 
DATUM VRIJDAG 14 MAART 2014 a. s.  
 
LOCATIE Tripodia aan de Hoorneslaan. Aanvang 20.00 uur. 
Op de agenda staan de volgende punten: 
 
1. Opening door de voorzitter. 
 
2. Mededelingen en in en uitgaande stukken. 
 
3. Notulen van de vorige ledenvergadering van 15 maart 2013. 
 
4. Jaarverslag secretariaat en Evenementencommissie, zie hiervoor de 
Meerpaal. 
 
5. Financieel verslag verenigingsjaar 2013, dit verslag wordt voor de aanvang   
van de vergadering uitgereikt. 
 
6. Verslag kascontrolecommissie c. q. verkiezing nieuw lid voor de commissie.  
Volgens rooster is aftredend A. Jonker.  Lid zijn H. C. van leeuwen en S. C.  
Bachofner. 
 
7. Bestuursverkiezing. Dicky v/d Plas en Jaap v/d Horn zijn aftredend en 
herkiesbaar. 
Janny van Duijn treedt af als bestuurslid maar blijft wel in de   
evenementencommissie.  N. J. v. d. Plas (Klaas) heeft aangegeven te stoppen 
als hoofd van de evenementencommissie, blijft wel in de EC en blijft aan als 
bestuurslid.  Als kandidaat hiervoor heeft zich opgegeven Jan van Duijn, is nu 
lid van de EC. Tegen kandidaten kunnen zich melden tot 15 minuten voor de 
aanvang van de vergadering. 
 
8. Vaststelling contributie voor 2015. Het bestuur stelt voor door de oplopende 
kosten de contributie aan te passen. Voor 2015 wordt  voorgesteld € 22,50 voor 
betalen met een machtiging, en betalen met de contributienota € 25,= 
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 9. Huldiging jubilaris. 
 
10. rondvraag en sluiting. 
 
Namens het bestuur, Koos Ketting, secretaris 
 
Na afloop van de vergadering is er een Bingo met vele mooie prijzen 
 
Het bestuur stelt het op prijs als de vergadering door veel leden wordt bezocht. 
Het bestuur rekent op u, tot ziens. 
 
Notulen van de 70ste Algemene Ledenvergadering van vrijdag 15  maart 
2013 

Locatie: Zalencentrum Tri podia, Hoorneslaan te Katwijk, aanvang 20.00 uur. 
Met kennisgeving afwezig: Dick Broekhuizen, Joke Blom en Dicky v/d Plas. 
Aanwezig 61 personen, 34 leden en 27 bezoekers. 
Locatie: Zalencentrum Tripodia, Hoorneslaan te Katwijk, aanvang 20.00 uur 
Op de agenda staan de volgende agendapunten: 
 
1. Opening door de voorzitter. 
. Om 20.05 opent de voorzitter de vergadering en memoreert aan de overleden  
leden  van het afgelopen jaar,  op 10 juni Piet de Groot, op 11 juli Jaap Kuijt en 
op 18  september Gerard van Dijk en dit jaar op 23 februari Jacob Ouwehand. 
Bestuursleden  zijn op condoleance en/ of begrafenissen geweest.  Het bestuur 
wenst alle nabestaanden veel  sterkte toe. 
. De Meerpaal is onder redactie van Joke Blom voort gezet met veel 
enthousiasme. 
. De nieuwbouwplannen aan de haven zijn gestart en bij de hoofdingang van de 
haven  worden een 5 tal kort parkeerplaatsen gecreëerd voor laden en lossen en 
in de toekomst gaat het mogelijk worden om voor de wal, tussen steiger 8 en 
het 1ste  baken, af te meren om te laden en te lossen. 
. Voor de sloten op de hekken is gekozen om de oude sleutel weer te gaan 
gebruiken  tot dat een definitieve oplossing is uitgedacht. 
. Voor het komende seizoen is een assistent havenmeester in dienst genomen, 
IJs  v/d  Plas. 
. In de loop van het jaar komen er nieuwe haven- en huur voorwaarden. 
. Er wordt nog steeds geprobeerd om de brugbediening in het weekend te 
verbeteren maar de Sandtlaanbrug schijnt problematisch te zijn. 
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. In de watersport schijnen overal ontwikkelingen en verschuivingen gaande te 
zijn wat te maken heeft met vergrijzing en dagboten, (sloepen). Een aanrader is 
om via internet de ontwikkelingen in de watersport te volgen. 
 
2. In en uitgaande stukken. 
 Er zijn geen in en uitgaande stukken. 
 
3. Notulen van de ALV van 2012. 
 Zonder op of aanmerkingen vastgesteld en ondertekent. 
 
4. Jaarverslag secretariaat en Evenementen, zie Meerpaal. 
 Over beide geen op of aanmerkingen. 
 
5. Financieel verslag verenigingsjaar 2012. 
Dit is uitgereikt voor de aanvang van de vergadering 
Hier zijn geen vragen over en het verslag geeft een batig saldo te zien en er is 
een bedrag gereserveerd voor het komende 50 jarig jubileum in 2015 
 
6. Verslag kascontrolecommissie. c.q. verkiezing kascontrolecommissie.  
De commissie heeft geen onregelmatigheden in de boeken geconstateerd en 
geeft de penning-meester decharge voor het afgelopen boekjaar. D. de Haas is 
aftredend en als nieuw reserve lid wordt gekozen S. C. Bachofner.  
De kascontrolecommissieleden zijn nu A. Jonker, H. C. van Leeuwen  
en S. C. Bachofner. 
 
7. Bestuursverkiezing. 
Voor de aanvang van de vergadering hebben zich geen kandidaten aangemeld 
voor  het bestuur. Aftredende bestuursleden worden allen herkozen. De 
voorzitter wordt  voor 3 jaar herkozen en Koos, Teun, Klaas worden herkozen 
voor de komende 2 jaar. 
 
8. Vaststelling contributie voor 2014. 
 De vergadering gaat akkoord met het bestuursvoorstel om de contributie niet te 
 verhogen en blijft gehandhaafd op € 22,50 per giro( = contributienota) en € 20, 
- voor  betalingen met een machtiging. 
 
9. Rondvraag en sluiting. 
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Verslag evenementencommissie 2013. www.watersport-katwijk.nl 

Januari 
Activiteit:  Nieuwjaars receptie 
Plaats:   Kantine van de Jachthaven 
Datum:  5 januari 
Op zaterdag 7 januari was de kantine van de jachthaven open gesteld om de 
leden en het bestuur van de AWK elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar 
toe te wensen. Ongeveer 90 personen waren er aanwezig en die werden allen 
ook voorzien van een hapje en een drankje, Het was een hele gezellige middag 
die om 19.00 uur werd afgesloten. 
 
Maart 
Activiteit:  Clubetentje 
Plaats:   de Gouden Leeuw Voorschoten 
Datum:  8 maart  
Een gezellige avond in restaurant de Gouden Leeuw. Ongeveer 67 personen 
waren aanwezig, heel gezellig. En iedereen was zeer tevreden over het eten en 
drinken, het was geweldig. 
 
Maart  
Activiteit: Ledenvergadering 
Plaats:  Tripodia 
Datum:  15 maart 
Ruim 65 personen waren aanwezig. Er waren geen jubilarissen. Na afloop werd 
er een gratis bingo gedraaid. Zie ook verslag secretariaat.  
 
April 
Activiteit: High Tea 
Plaats:  De Lounge  
Datum:  20 april 
25 personen waren aanwezig, een evenement dat door de deelnemers goed 
werd ontvangen het was een hele gezellige middag, en de sfeer was geweldig. 
 
Mei 
Activiteit: Hemelvaarttocht. 
Plaats:  Haarlem 
Datum:  9 t/m 12 mei 2013 
Dit jaar ging de 4-daagse tocht naar Haarlem. We waren daar met 22 boten. We 
lagen midden in het centrum. Het weer was niet echt geweldig maar we konden 
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toch uitstapjes maken naar het centrum met zijn vele winkels en andere 
attracties in de omgeving. Vrijdagavond hadden we een geweldige gezellige 
avond in een leuk restaurantje waar we met de meeste deelnemers heerlijk 
hebben gegeten Zondagmorgen om 8 uur gingen de trossen weer los en de reis 
naar huis ging voor de meeste van ons weer beginnen. 
 
Augustus 
Activiteit: Gondelvaart 
Plaats:  KRV/ Rijn 
Datum:  24 augustus. 
I. s. m. de Oranjeverenging werd er de traditionele gondelvaart georganiseerd. 
38 boten hadden zich ingeschreven. En ongeveer 20 boten hebben zich niet 
aangemeld maar toch hebben meegevaren met de gondelvaart. Voor de 
gondelvaart ging er de briefing op woensdagavond vooraf. De kijkavond op 
donderdagavond was een heel gezellige avond ook in de kantine. Daar 
verzorgde het Shantykoor Skuytevaert een optreden.De hele week was het 
mooi weer maar ook tijdens de gondelvaart. Er waren veel toeschouwers die 
genoten van het sprookjesachtige spektakel op het water. Daarnaast werden in  
2 categorieën prijzen uitgedeeld: grote en kleine boten: 
 
grote boten:nr 3: Mon Revenr 2: Kanjernr 1: Riverdance 
Kleine Boten:nr 3: White Pearlenr 2: Enkhuizer sloepnr 1: Le Quinn 
 
De originaliteitprijs is gewonnen door de boot van de  Oranjevereniging 
Wederom een geslaagd evenement waar met plezier op terug gekeken kan 
worden.  
 
September 
Activiteit: Najaars vaartocht  
Plaats:  Amsterdam 
Datum:  26 t/m 30 september 
Ong. 21 schepen voeren weer naar Amsterdam waar we te gast waren bij 
W.S.V Amsterdam. Tijdens het verblijf hadden we gezellige dagen met 
geweldig mooi weer. Op vrijdagavond was er een Chinees buffet dat ons 
geweldig smaakte en op zaterdagavond een gezellig samen zijn met een hapje 
en een drankje Op zondag zijn enkele deelnemers alweer naar de thuishaven 
terug gevaren. We kunnen terug kijken naar een heel geslaagd weekend als 
vervanger voor de Branderfeesten van Schiedam  
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November 
Activiteit: Bingo  
Plaats :   Wijkvereniging Noord Noordoost 
Datum : 9 november 
79 personen waren aanwezig op de bingoavond. Het was een gezellige avond, 
waar vele deelnemers leuke prijzen wonnen met de bingo de loterij en (wilde)  
bingo. 
 
 
Jaarverslag 2013 Alg. Watersportvereniging Katwijk 

 
De verslagen van de evenementen vindt u elders in de Meerpaal. Veel 
bijzondere gebeurtenissen vonden niet plaats, door de evenementencommissie 
zijn opnieuw diverse evenementen georganiseerd, zie ook het jaarverslag van 
de EC 2013. 

Bestuur en commissies. 
Per maart 2013 is nu de samenstelling van het bestuur als volgt: Voorzitter 
Luuk Wagter, 2de voorzitter Teun Kralt, secretaris Koos Ketting, 2de secretaris 
Janny van Duijn, penningmeester T. Kralt, 2de  penningmeester Dicky v/d Plas. 
Bestuursleden zijn Kl. v. d. Plas en Jaap v. d. Horn. Er werden 4 
bestuursvergaderingen gehouden en het dagelijks bestuur kwam enkele malen 
bijeen.  

Leden aantal. 
We kunnen stellen dat het ledenaantal min of meer stabiliseert met gaan en 
komen. Afgelopen jaar werden 23 nieuwe leden ingeschreven. Per 31 december 
was het ledenaantal 381 leden. 6 leden zijn ontzet uit de vereniging wegens niet 
betalen van de contributie, en 14 leden hebben om verschillende reden 
opgezegd, o.a. boot verkocht, andere plek gevonden. Bericht van overlijden is 
ontvangen op 21 februari van Jacob Ouwehand en op 10 december van J. 
Buikhuizen, oud voorzitter en ere lid van de AWK. Uit Kerkblad vernomen dat 
op 29 oktober is overleden AWK lid G. van der Plas. 
 

Meerpaal. 
Afgelopen jaar was de 34ste  jaargang van het clubblad. Ondanks dat er een 
uitgave minder uit komt is het kosten plaatje 
Afgelopen jaar was de 34ste  minder gunstig. We krijgen te doen met hogere 
verzendkosten en minder advertentie-inkomsten. We missen weer een 
adverteerder, Hogewoning Stoffeerderij stopt in 2014 en fa. Nieuwhuis komt er 
bij.                       
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Oproep: Als u iemand weet die wel wil adverteren in de Meerpaal, neem dan 
contact met het secretariaat. Het post klaar maken en afleveren bij Post NL 
wordt gedaan door het secretariaat. 
 

Ledenservice. 
Een aantal leden kreeg een attentie thuis bij terugkomst uit ziekenhuis en bij 
jubileum.  
 

Secretariaat. 
Voor de verwerking van de afgegeven machtigingen zijn er 2 aparte bestanden, 
leden met en zonder machtiging. Er zijn ongeveer 306 leden die automatisch 
betalen en we zouden graag willen dat er nog meer leden er toe overgaan om 
een machtiging af te geven. De acceptgiro is uit de omloop. De leden die nog 
met de giro betalen kregen dan een nota thuis voor de contributie en moeten 
zelf actie ondernemen om de contributie te betalen. Opmerking: Leden die de 
contributie betalen met een machtiging kregen in december de nieuwe 
lidmaatschapskaart (LMK) en leden die per giro betalen krijgen deze per april. 
Zoals ieder jaar is het topdrukte om de decemberpost gereed te krijgen. We 
waren benieuwd hoeveel handeling er nodig zijn om de post weg te krijgen, dit 
zijn er ongeveer tegen de 4000, veel voorbereidingen, kopiëren, vouwen, 
inpakken dichtplakken e.d.  
 

Contributiebetalingen 
In de laatste week van december hebben alle leden een schrijven gehad 
betreffende betalingen, tijd en datum van de nieuwjaarsreceptie en een 
uitnodiging voor het clubeten. Helaas staat de datum op vrijdag 8 maart dit 
moet zijn vrijdag 7 maart 
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           Voor de kids: welk spreekwoord staat hier? 

 
 

Veerpolder 53  * 2361 KZ WARMOND * Tel. Nr. 071 
3010376 

bakkerprotech@xs4all.nl     *     www.bakkerprotech.nl 
 

* Scheepswerf 
* kraan tot max. 30 ton 

* Winter/zomerstalling buiten (met staande mast) 
* Scheepsmotoren verkoop/onderhoud (ook op locatie) 

* Inbouw boeg- en hekschroeven 
* Schilderwerkzaamheden 
* Totaal onderhoud/refit 

* Sleepmogelijkheden bij pech 
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A. ZWAAN 

JACHTBOUW 
Valkenburgseweg 8, 2223 KD  Katwijk 

Tel. 071 – 401 44 57 
Fax. 071 – 407 70 40 
www.zwaanjachtbouw.nl 

 
Wij bouwen een technisch vaarklaar product naar uw wens! 
o.a. rondgejoggelde vlet, in diverse afmetingen. 
Het aftimmeren bepaalt u zelf! 

 
Meer info?  Bel: 071 – 401 44 57 

 
A. Zwaan  Jachtbouw  Katwijk 

 

 

Q S S  

Quality Service Supply 
Valkenburgseweg 64a  
2231 KE Katwijk 

  
 Telefoon: 06-39688519 
  

VOOR ALLE SCHEEPS 
DOEHETZELVERS 

http://www.dhzw.nl 
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Onderhoud, service en reparatie van uw 
pleziervaartuig op locatie. Ook winterklaar maken. 

Reeds 25 jaar ervaring. 
Bel vrijblijvend voor een offerte 06-512 293 60. 

Of ga naar http://www.bootservicebollenstreek.nl/ 
 

Boot Service Bollenstreek: 
 

Zelfs uw portemonnee vaart er wel bij. 
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Even schrikken: Botentol in Amsterdam                          Bron: de Vaarkrant 

Eigenaren van pleziervaartuigen moeten vanaf 2014 in Amsterdam mogelijk 
een ‘doorvaarpremie’ van 20 euro per keer betalen. 
 „Schippers van boten die al een ligplaats in Amsterdam hebben, gaan op 
jaarbasis tussen de 300 en 600 euro extra betalen”, zegt Hiswa, de 
brancheorganisatie voor watersporters. 
 
Dit bedrag komt boven op het bestaande liggeld. Eigenaren zijn verplicht een 
dagvignet aan te schaffen. De invoering van de doorvaarpremie wordt komende 
week in de gemeenteraad besproken, die er nog voor kan gaan liggen. Hiswa 
Vereniging, de brancheorganisatie voor watersporters, maakt zich ernstig 
zorgen over de gevolgen voor de werkgelegenheid bij de jachthavens. 
 
„Wij vrezen dat de aantrekkelijkheid van Amsterdam voor het huren van een 
ligplaats verdwijnt en watersporters voor een plek gaan kiezen waar zij niet 
zoveel hoeven te betalen. De leegstand die ontstaat, heeft grote 
bedrijfseconomische schade tot gevolg”, zegt Gerdina Krijger, regiomanager 
van Hiswa. 
 
De maatregel moet 200.000 euro opleveren. De gemeente stelt dat de heffing 
nodig is voor het beheer en onderhoud van de vaarroutes. 
 
Maar gelukkig: Botentol is veel te duur                 Bron: de Vaarkrant 

 Het Amsterdamse doorvaartarief voor botenbezitters wordt uitgesteld en 
aangepast. De gemeenteraad vindt het dagvignet van 20 euro voor 
pleziervaartuigen te duur. 
 
Dat blijkt uit een motie die gisteren op voorspraak van de VVD is aangenomen 
door een meerderheid van de raad. Hierin staat dat vaartuigen van buiten de 
stad, die niet aanmeren in Amsterdam, géén dagvignet hoeven aan te schaffen. 
Jachten en sloepen die wel aanmeren, moeten gewoon afrekenen.„ 
 
Het was nooit de bedoeling dat schepen die slechts door willen varen tol 
moeten betalen in Amsterdam”, aldus Maurice Piek (VVD). Volgens hem 
bestond het aantal getroffenen vooral uit schippers die door de stad heen wilden 
varen en niet uit mensen die hun boot willen aanmeren in de stad. 
 
 
ZO ZIE JE MAAR WEER: EERST DENKEN, DAN DOEN! 
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Contactgegevens Jachthaven Katwijk 

Bezoek adres: 
Exploitatiemaatschappij Jachthaven Katwijk (EJK) 
Haringkade 6, 2224 RA Katwijk 
 
Post adres: (dit adres gebruiken voor alle post) 
Exploitatiemaatschappij Jachthaven Katwijk (EJK) 
Postbus 9, 2220 AA Katwijk 
 
Telefoon havenkantoor:  
071 40 29793 
 
Telefoon secretariaat: 
071 40 86378 
(alleen op dinsdag en donderdag van 09:00 – 17:00 uur) 
 
Website 
http://www.jachthaven-katwijk.nl 
 
E-mail 
havenmeester@jachthaven-katwijk.nl  
secretariaat@jachthaven-katwijk.nl 
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HIGH TEA 
 
Zaterdag 12 april 2014 organiseert de evenementencommissie vanwege het 
groot succes van vorig jaar weer een HIGH TEA  
Op dezelfde locatie in het restaurant de Comedie op de  Boulevard 70 in 
Katwijk aan zee 
 
Voor € 21,50 kunt u zich aanmelden om gezellig met elkaar te genieten van 
o.a: 
 
Glas Moscato d' Asti -  Vers fruit - Scones, muffins en petit fours -  Clotted 
cream en vruchtenjam - Sandwiches met komkommer -  Sandwiches met 
zalm en creamcheese - Sandwiches met carpaccio - Bladerdeeghapjes - 
Soesjes, bonbons en brownies - Onbeperkt koffie of thee.  
 
Maar deze keer is het niet alleen voor de dames. Maar als de heren er ook zin 
in hebben 
zijn die ook van harte welkom. 
We starten om 13.30 uur en zorg dat je trek hebt want er is in overvloed. U 
kunt zich aanmelden via onderstaande strook met daarin het geld.  
 
De inschrijving sluit maandag 1 april  
 
Inleveren bij Janny v Duijn.  Remisestraat 14                   
 
Naam  ……………………………………………….. 
 
Adres  ……………………………………………….. 
 
(Mobiel) telefoon…………………………………………..... 
 
Aantal personen……………x € 21,50 = .…………………… 
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