
Werkzaamhedenlijst   winterwerk 2021             opgesteld sept.2021 

Onderhoud steigers;  >Peter de Visser 

- Slechte steigerplanken vervangen en kantla6en vastze6en 

 

- Nieuwe rek/berging bijboten bouwen 

 

- Nieuw opbergrek voor jeugdzeil op?misten bouwen 

 

- Houten hekwerk tussen parkeerterrein en plateau uitrichten/verstevigen 
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Schoonmaken/opruimen; >John Meijer 

- Terras meubilair in fietsenberging opbergen 

- Schoonspuiten + an? alg behandeling steigers 

 

- Boxpalen schoonsteken van koraal 

 

- Bezinkput van hellinggoot schoonmaken. Vaste stoffen afvoeren via container 
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- “Uitmesten” kelder onder oude havenkantoor 

- Chemisch afval uit milieucontainer gereedze6en voor transport 

- Vat met afval frituurvet (achter clubhuis) gereedze6en voor transport  

- Lekbak onder dieselopslagtank schoonmaken 

- Groene aanslag verwijderen van hekwerken, frame van zonwering etc. 

 

 

- Dakgoten schoonmaken 

- Reinigen gevels/dak fietsenstalling 
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- Zonnecellen afwassen (rolsteiger) 

- Bezinkput winterbotenstalling + straatkolken schoonmaken 

Helling- en heibok-ploeg;   >Rob Besse 

- Rail hellingwagen(onderwater), inspecteren en herstellen, eventueel vernieuwen 

- Wiellagers en kabelschijf van hellingwagen smeren 

- Loszi6ende tranenplaten loopsteiger opnieuw vastze6en/popnagels 

- Jaarlijkse veiligheidsinspec?e hellingwagen + lier + mastenkraan 

- Bewegende delen gangbaar maken en smeren mastenkraan en hijsbalk 

- Jaarlijkse veiligheidsinspec?e heibok incl. toebehoren 

- Ondiepte bij passantensteiger lokaliseren en verwijderen 

Schilderploeg;   >John Meijer 

- Vert. stalen geleiding balken tegen stalen damwand goed conserveren. 
(kanaalsteiger) 

 

- Paalmutsen schilderen 

 

- Ontroesten en conserveren scharnierpunt mastenkraan 

- Havenkantoor (kanaal) buitengevels ontroesten en schilderen 
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- Stalen hekje naar vroegere caravan ontroesten en schilderen 

 

- Loods/werkplaats + lashok geheel reinigen/schuren/schilderen 
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- Vlaggenbalk van vlaggenmast in speeltuin schilderen 

- Heibok bij?ppen 

- Houten hekwerkje speeltuin, reinigen/schuren/schilderen 
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- Stalen onderdelen van dieseltank + pomp schoonmaken en inve6en of schilderen 
tegen corrosie 

- Verlich?ngpaal en mast op parkeerterrein schilderen 

 

- Schilderen muurtje onder glazen windscherm op terras 

 

Groenvoorziening;  >John Meijer 

- Nieuw talud rich?ng Rijkswaterstaat voorzien van nieuwe aanplant bosplantsoen 
(december) 

 

- Idem vooraf onkruid schoffelen/verwijderen 

- Houtsnippers onder schommels in speeltuin voorzien 
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- Jaarlijks snoeien van hagen, bomen en struiken, speciaal aandacht voor groen bij 
schuifpoort. (schuifpoort moet vrij kunnen schuiven) 

- Snoeien en opruimen groen achter clubgebouw 

Elektraploeg;   >Peter Busé 

- Algehele binnen- en buitenverlich?ng controleren op goede werking 

- Arabel walstroomkast op passantensteiger repareren en ombouwen 

- Opmerkingen uit keuringsrapportage Istemewa uitvoeren 

- Elektrisch gereedschap en werktuigen keuren, s?ckeren en cer?ficaten uitwisselen 
(extern) 

- Muntproever repareren op “losse wasmachine” 

- Walstroomkasten en walstroommodule’s controleren op goede werking 

Loodgietersploeg;  >John Meijer 

- Vrijhangende thyleen waterleiding onder steiger vastmaken 

 

- Stopkraan monteren in waterleiding ter hoogte van loopbrug bij clubhuis 

 

- Ontkalken douchekoppen en kranen 

- Lekkage glazenspoelkraan bar repareren 

- Urinoirs (buiten) winterklaar maken 
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- Inspecteren waterleiding + tappunten op steigers op lekkages 

InspecGe- en veiligheidsploeg;  >John Meijer 

- Calamiteiten kist controleren, slot en inhoud    

- Brandblussers keuren   (extern) 

-  AED inspecteren (extern) 

- Verbandtrommels (Chris Jiskoot) 

- Reddingboeien + omkas?ng 

- Jaarlijkse inspec?e en onderhoud speeltoestellen 

- Pomp bilgewater sewage pomp op goede werking controleren 

- Milieusta?on  winterklaar maken 

- Pomp vuilwatertanks op goede werking controleren en winterklaar maken 

- Inspecteren van olie afscheiders van het milieusta?on achter het clubgebouw 

- Monstername put / terugslagklep achter clubgebouw inspecteren en eventueel 
reinigen 

- Beide milieusta?ons voorzien van nieuwe s?ckers met bedieningsinstruc?e 

 

- Inspec?e bolders + kikkers (met name beves?ging aan steigers) 

BestraGngsploeg;  >John Meijer 

- Div. verzakte betontegels 30x30 opnieuw straten 
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