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Beste leden,
Hieronder volgt een eerste update van het nieuwe jaar. De activiteiten voor het steigerproject hebben
vanaf eind vorig jaar tot half januari enigszins stilgelegen maar inmiddels zijn alle betrokkenen
waaronder de steigercommissie weer volop in de weer. Ondanks enige vertraging van - overigens tijdig
bestelde - materialen mag op dit moment nog steeds worden aangenomen dat op 1 april 2022 alle
werkzaamheden zijn afgerond. De vereniging moet dan geheel voorzien zijn van moderne steigers met
vernieuwde electra – watervoorzieningen. Een mooiere start van het vaarseizoen is niet te bedenken.
Dit brengt mij op twee belangrijke data die voor alle leden van belang zijn. De jachthaven moet dus in
ieder geval tot 1 april 2022 gesloten blijven voor alle vaartuigen. Verder heeft het bestuur gepland om
de tweede helft van maart a.s. een Algemene Leden Vergadering te houden waarvoor binnenkort de
uitnodiging volgt.
Door deze steigerkrant spreek ik de hoop uit dat met een nieuwe haven in het vooruitzicht en een
belangrijke agenda veel leden de ALV zullen bijwonen. De datum en de agenda volgen binnenkort via
ons contactpersoon van de GG Groep.
Als het goed is heeft iedereen inmiddels een welkomstbrief ontvangen met inlogcodes. De GG Groep
heeft stappen gezet in het opzetten van de administratie en gaat daar de komende periode mee
verder. Eventuele wijzigingen voor het leden bestand kunnen rechtstreeks worden doorgegeven aan
administratie@GG-Groep.nl.
Voor nu wens ik iedereen de komende weken nog wat geduld toe en hopelijk tot binnenkort op de
eerstvolgende vergadering,

Joris de Wringer

Hoofdsteigers
Door leveringsproblemen is het maken van passtukken tussen diverse steigerdelen vertraagd. Ook de
koppeling van de toegangssteiger en de nieuwe hoofdsteiger moet nog plaatsvinden.
Vingersteigers
Het uitmeten van hartmaten van de studpalen op hoofdsteiger voor een juiste bevestiging van de
vingersteigers heeft, i.v.m. het gebruik van een multi-laser, in de avonduren plaats gevonden. Grote
dank hierbij voor de assistentie van Roy de Vos, een huurder in de jachthaven die veel ervaring heeft
met het gebruik van een multi-laser.

Afgelopen weekend zijn 5 vingersteigers in de jachthaven gemonteerd (zie onderstaand overzicht).
Doel was om te testen of lengtes, uitmeten van hartmaten correct zijn en om de werkmethode
montage uit te proberen. Dit alles is naar wens verlopen en komende tijd zullen de vingersteigers
worden gemonteerd.
De stand van zaken m.b.t. het leveren van de vingersteigers is als hierna weergegeven.
7 x 14 mtr
7 tussenopslag
2x jachthaven - gekoppeld
x walstroom
13 x 13 mtr
13 tussenopslag
1x jachthaven - gekoppeld
8 x 12 mtr
8 tussenopslag
10 x 10 mtr
7 tussenopslag
1x jachthaven – gekoppeld
2 x 9 mtr
1 tussenopslag
1x jachthaven – gekoppeld

Nog te leveren:
3 x 10 mtr, 10 x 9 mtr, 1 x 16 mtr, 5 x 18 mtr, 1 x 20 mtr en 1 x 24 mtr.

Electra
Levering van de kasten (gepoedercoat) heeft plaatsgevonden op 21jan22. Plaatsing van de eerste kast
op de hoofdsteiger heeft plaats gevonden. De andere kasten zijn voorbereid. Tevens is een zware
hoofdkabel getrokken. Het wachten is nog op levering van de overige kabels.

Water
De waterleiding is voor een groot deel getrokken op alle steigers. Koppelingen kunnen pas worden
gemaakt als de hoofdsteigers zijn gekoppeld.
Een waterleiding expert heeft advies gegeven voor het verbeteren van de waterdruk op alle 5
drinkwatertaps. Hier zullen extra kosten mee gemoeid zijn die opgenomen kunnen worden in het
totaal budget van het steigerproject.

Verlichting
Voor de verlichting is een verbeterd concept lichtplan gemaakt. Details hierover volgen in een latere
update.

