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E-mail: deboet@hotmail.com 

Website: https://deboetonline.nl 

ING bank: NL64INGB0008414782 

KvK: Leiden:  28100965 

Tel. De Boet: 06-42385310 

 Secretariaat: Buizerdveld 44 

2727BE Zoetermeer 

Tel: 06-30944146 

 

  
 

 

 

 

  

 
Beste watersporter,  
 
Na 5 jaar zonder prijsaanpassingen bleken verhogingen noodzakelijk. Het gevolg van de 
gestegen prijzen van huur- en liggelden, onderdelen en brandstoffen, verzekeringen en de 
energierekeningen van onze zomer en winterlocatie. Toch hebben we de verhoging van de 
contributie en verhuurtarieven dank zij het goede seizoen 2022 kunnen beperken. De 
voorstellen van het bestuur m.b.t. de financiën en begroting 2023 zijn tijdens de Algemene 
Ledenvergadering jl. unaniem aangenomen. Zie voor alle tarieven-2023 onze website. 
 
 

 
 

Ledenadministratie 
 
Om ons ledenbestand actueel te houden wordt u verzocht wijzigingen in uw naam, adres, 
woonplaats/postcode, telefoon of email z.s.m. door te geven. Zakelijke of bedrijfs 
telefoonnummers en/of email-adressen die beperkte bereikbaarheid bieden, zijn voor ons 
niet handig tijdens perioden dat men huurreserveringen heeft uitstaan en we met u in contact 
willen treden bij wijzigingen of annuleringen. Dus als het kan graag uw privé bereikbaarheid 
voor De Boet zekerstellen en wijzigingen doorgeven via onze email: deboet@hotmail.com. 
 

  

Aan alle leden van MZV De Boet 

Contributie-nota 2023         Datum 1 maart 2023 
 
U wordt verzocht de contributie van € 65,- over te maken op: 

ING bankrekening NL64 INGB 0008 4147 82  

t.n.v. Marine Zeilvereniging “De Boet” o.v.v. “contributie 2023”.

Conform HHR, betaling binnen 30 dagen na dagtekening 

Datum:   28 februari 2023 
Onderwerp:  Contributie 2023 
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Blz. 2 

Watersportseizoen 2023 
 
De start van het vaarseizoen staat gepland vanaf medio april. Onze boten liggen dan bij de 
jachthaven Jonkman te Sassenheim. Voor de actuele beschikbaarheid van de boten en het 
maken van reserveringen verwijzen we u weer naar ons reserveringssysteem via onze 
website. Het reserveringssysteem is gekoppeld aan een betalingssysteem zodat u na een 
reservering direct kunt betalen. Een nadere toelichting hierover volgt voor aanvang 
vaarseizoen.  
 
Onze website https://deboetonline.nl 
 
Op de website vindt u informatie over de vereniging, het “laatste nieuws”, haar activiteiten, de 
link naar het verhuursysteem, de verhuurvoorwaarden en -prijzen en de 
betalingsmogelijkheden. 
Als lid kunt u inloggen op de pagina “alleen voor leden” met gebruikersnaam boetleden en 
wachtwoord almera 
 
Voor evt. problemen met inloggen kunt u contact opnemen met de secretaris. 
 
 
 
 
Oproep voor bemanning van ons clubhuis De Boet op de jachthaven Jonkman. 
 
De zeilvereniging is zelf verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud, verhuur en uitgifte van 

de boten op de jachthaven. Op doordeweekse dagen hebben we een “vaste bemanning”. 

Versterking van deze groep zou wenselijk zijn.  

Op de weekend- en feestdagen (ZZF) bemannen we “de Boet” met “overige leden” volgens 

een rooster. Vrijwilligers kunnen zich hiervoor opgeven.  

 

 

 

Blijf gezond en tot later op het water, 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het bestuur van MZV ”De Boet” 

Aad Krammer / Secr. 
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