
STICHTING SKARSWEAGEN  
                           
Ligplaats en stallingsabonnement 2019  
                                                                                                  
Sneek, januari 2019  
Geacht K.W.S.-lid, 
 
Vóór 1 mei kunt u zich digitaal via www.kws-sneek.nl weer opgeven voor een zomer ligplaatsabonnement  in de 
havens op het Starteiland en/of een stallingsplaats bij de Roerkoning.  
Een kampeerabonnement is bij de havenmeester verkrijgbaar. 
    
Havenbeheer en beheer Starteiland 
Stichting Skarsweagen heeft voor het beheer en toezicht van het Starteiland havenmeesters in dienst. De 
havenmeesters zijn goed zichtbaar, aanspreekbaar en gastvrij. Naast het verrichten van klein onderhoud zijn zij 
belast met toezicht op navolging van het havenreglement.  
Indien uw boot 12m of langer is wordt van u verwacht dat u tijdens drukke evenementen (zoals Kleine 
Sneekweek, Zomerwedstrijden, Sneekweek), ligplaats kiest in de grote haven Zuid. Het is voor deze categorie 
niet toegestaan om tijdens genoemde evenementen uit het oogpunt van (brand)veiligheid, capaciteitsproblemen 
en storingen aan de electriciteitsvoorziening in de kleine havens (Noord en Oost) af te meren.  
Met ingang van het seizoen 2019 zijn op het Starteiland, uitsluitend voor deelnemers tijdens KWS-evenementen 
tien camperplaatsen beschikbaar, inclusief stroom- en watervoorziening. Reserveren is mogelijk via de 
havenmeester.  
 
Groot en klein onderhoud 
Als Stichting Skarweagen kunnen we constateren, dat het eiland er netjes uitziet. Het afgelopen jaar is de nieuwe 
veerpont gebouwd bij SRF in Harlingen. Op het Starteiland en aan de vaste wal zijn nieuwe insteekhavens voor 
de pont aangelegd. Er is gehekkeld en opschot gesnoeid.  
 
Het aantal stroomaansluitingen is 70% van het aantal ligplaatsen. Vanuit het beheer functioneert de uitbreiding 
van de stroomvoorziening naar tevredenheid. Storingen worden nog veroorzaakt door te hoge afname van 
stroom: we verzoeken de gebruikers om stroomvretende apparatuur (wasmachine, stofzuiger, magnetron, boiler, 
oven, of airco) via het eigen aggregaat te voeden.  
 
Stalling bij de Roerkoning 
De zomerstalling was vorig jaar vol bezet. Daarom wordt alleen stalling toegewezen aan wedstrijdboten, die aan 
de trainingen en wedstrijden van de KWS in 2019 daadwerkelijk deelnemen.  
Stalling is alleen mogelijk in de periode vanaf 14 april tot 20 oktober. Op 21 oktober dient het stallingsterrein 
geheel ontruimd te zijn. Winterstalling is niet toegestaan. In de wintermaanden is de overdekte stalling volledig in 
gebruik voor de boten van de KWS en het materieel van Skars.  
Stalling onder afdak is alleen bedoeld voor jeugdboten. Zoals ieder jaar worden aanvragen in volgorde van 
binnenkomst toegewezen, hout gaat voor polyester.  
 
Tarieven 2019 
De tarieven blijven ongewijzigd. 
De tarieven voor 2019 zijn als volgt vastgesteld: 
○             totaallengte x totaalbreedte voor schepen korter dan 10 m:  € 3,95 per m2,  
               voor schepen van 10 m tot 12 m € 4,00 per m2, en voor schepen van 12 m en langer € 4,20 per m2  
○             milieutoeslag per schip van € 38,50 
○             watertoeristenbelasting voor niet-ingezetenen van de gemeente Súdwest-Fryslân € 50,00 
○             stroomkosten zijn in het tarief inbegrepen          
○             stalling onder afdak voor optimist € 60,00 en voor flits € 120,00  
○             open stalling voor optimist € 30,00, voor flits, splash,vaurien, laser en rs-feva € 60,00,  
○             open stalling voor schakel en 29-er € 90,00   
 
Aanvraagformulier en havenreglement 2019 
Ligplaatsabonnementen worden uitsluitend toegekend aan leden van de K.W.S. 
Donateurs en jeugdleden komen hiervoor niet in aanmerking. 
Op het aanvraagformulier kunt u ook uw vrijwillige bijdrage aangeven als ondersteuning van de Marrekrite. Bij 
een bedrag van  € 15,00 of hoger verkrijgt u de Marrekrite- wimpel.  
      
Wij wensen u een goed vaarseizoen toe in 2019. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van Stichting Skarsweagen 
Karst Doevendans en Ko Otte   


