Haarlemsche Jachtclub
Spaarndamseweg 15
2022 EG Haarlem
Mail:info@haarlemschejachtclub.nl
Website:www.haarlemschejachtclub.nl

HJC NIEUWSBRIEF

JULI / AUGUSTUS 2009

Programma

HJC-kledinglijn
De HJC kleding is te koop bij Marja van
Meerwijk of de havenmeester. Er zijn
polo's, sweaters, fleece jacks, caps en
voor de jeugd leuke sweaters met
capuchon met een leuke opdruk.

Nieuws op onze internetsite
Onder de knop 'nieuws' wordt wekelijks
actuele informatie, uitslagen, foto's e.d.
op onze internetsite geplaatst. Heeft u
actuele zaken voor deze pagina dan
kunt u deze sturen naar
webmaster@haarlemschejachtclub.nl.

Havenmeester
Dinsdag is de vrije dag van onze
havenmeester. Wij verzoeken u deze
dag te respecteren. Ook staan er
etenstijden vermeld bij de voordeur van
de havenmeester. Ook dan is het aardig
om hem met rust te laten. De werktijden
van de havenmeester kunt u vinden op
het mededelingenbord van het bestuur.

nieuwsbrief
De maandelijkse nieuwsbrief wordt
verzonden via het e-captain systeem. In
dit systeem zit de ledenlijstadministratie.
Mocht u problemen hebben met de
ontvangst dan graag een mailtje naar de
webmaster. Mocht u meerder
nieuwsbrieven ontvangen dan is de
meest waarschijnlijke reden dat er
meerdere familieleden gebruik maken
van hetzelfde e-mailadres. Dit is niet
door de webmaster te veranderen. U
kunt wel de ledenadministratie de
mailadressen van de andere
familieleden laten aanpassen of
verwijderen.

Openingstijden haventerrein
De haventerrein openingstijden zijn:
1 april t/m 31 oktober 2009
- 08.00 uur tot 22.30 uur
Indien u buiten genoemde tijden
toegang wilt hebben tot het haventerrein
en/of het clubgebouw, neem dan tijdig
contact op met de havenmeester of zijn
fungerende vervanger.

Barlijst
De barlijst is te vinden op de HJC-site
onder nieuws/barlijst.

3 juli
22 / 23 augustus
05 september
06 september

Algemene ledenvergadering
Zeilclinic
IJsselmeerwedstrijden
Rondje Haarlem

Informatie over bovenstaande evenement kunt u hieronder vinden, in de Schuimspatten,
in het clubhuis of op onze internetsite www.haarlemschejachtclub.nl

Beste HJCers,
Het bestuur en denktank zijn druk bezig de algemene Ledenvergadering
van vrijdag 3 juli voor te bereiden.
Teneinde u in de gelegenheid te stellen zich persoonlijk te verdiepen in
de voorwaarden waaronder de Gemeente de verhuizing van de HJC
plaats wil laten vinden vindt u als bijlage de volgende documenten:
1. Concept overeenkomst 20-01-2009
2. Mail burgemeester d.d. 06-03-2009
3. Overeenkomst d.d. 01-06-2009
4. Spreadsheet d.d. 22-06-2009 met belangrijkste verschillen van 1,2 en
3 op hoofdlijnen.
Deze documenten hebben betrekking op de situatie zoals die op 23 juni
2009 aan de orde is.
Met vriendelijke groet,
Wilko Emmens

Extra ledenvergadering
Het bestuur van de Haarlemsche Jachtclub nodigt u dringend uit tot het
bijwonen van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering op vrijdag 3
juli 2009, aanvang: 20.00 uur, locatie: HJC Clubhuis.

Zeil-Clinic - 22 en 23 augustus:
Direct na de schoolvakantie zal de Zeil-Clinic op 22 en 23 augustus bij
de HJC gehouden worden. Dat is iedere keer weer een groots
evenement waarbij alle beginnende zeilers in de cluboptimisten en Poly
Valk, aspiranten, gevorderden in de Optimist en Splash en ook de
wedstrijdzeilers aan mee doen. Het is een ideale gelegenheid om nou
eens langer te zeilen dan de paar uurtjes per week tijdens de zeillessen.
Daarbij leer je in één weekeinde een heleboel bij en ook merk je opeens
dat als je wat langer op het water zit, dat alle stukjes van de vele
puzzels die je tijdens de lessen hebt moeten oplossen opeens op hun
plaats vallen. De wedstrijdzeilers kunnen het je al wel vertellen. Hoe
meer je vaart, hoe beter het zal gaan!
Dus ... schrijf je snel in via een e-mail aan Jelle Jutjens
(jelle1138@hotmail.com). Je kunt ook op de HJC site verder kijken als

je meer wilt weten over de Zeil-Clinic. Zie www.haarlemschejachtclub.nl,
klik op 'andere evenementen' en dan 'Zeil-Clinic'.

Rondje Haarlem - zondag 6 september
Op zondag 6 september gaan we rondje Haarlem varen! Het doen van
een puzzel- of toertocht is onderdeel van het CWO III-examen, daarom
is deze dag in het lesprogramma van de beginners, aspiranten en
gevorderden opgenomen. Je kunt zelf kiezen wanneer je mee wilt doen,
maar je mag natuurlijk ook elk jaar meedoen omdat het gewoon heel
leuk is. De 10 cluboptimisten kunnen worden besproken, maar er mag
ook in de eigen optimist gevaren worden. Met het toewijzen van de
cluboptimisten zal er gekeken worden wie zich het eerst meldt, maar
ook of je al een keer hebt meegedaan. Binnenkort zal het
inschrijfformulier op de site worden geplaatst onder 'Zeilopleiding jeugd Rondje Haarlem'. De les is natuurlijk niet verplicht, maar als je nou echt
wilt leren 'schipperen' en dus onder alle omstandigheden met een boot
wilt kunnen omgaan, dan is dit de beste manier om het te leren. Je vaart
over de Mooie Nel en het Spaarne, maar ook over de Ringvaart, de
Molenplas en de Liede en als er een brug is dan leg je aan om de mast
en het zeil van de boot af te nemen. Even later vaar je weer verder aan
de andere kant van de brug. Door de stad wordt je meestal gesleept en
dan heb je volop tijd om rond te kijken hoe Haarlem er vanaf het water
uitziet. We lunchen meestal op de Molenplas, dus neem wat te eten en
te drinken mee. Je wordt om 9.00 uur op de HJC verwacht en aan het
einde van de middag zijn we tussen 16.00 en 17.00 uur weer terug.

O'pen Bic Sailing - zondag 13 september
Misschien herinner je je het nog dat bij de HISWA een aantal HJCzeilers een prijs hebben gewonnen voor de club. Daarbij kunnen de
jeugdzeilers van de HJC een dag (van half 10 tot ongeveer 4 uur) met
O'pen Bic's zeilen onder leiding van een ervaren instructeur. De O'pen
Bic is een spectaculaire zeilboot waarmee je snel kunt varen en die iets
meer zeil heeft dan een Optimist. Vooral voor de aspiranten en
gevorderden is dit een prachtige ervaring om eens met een andere
zeilboot te varen, maar waarschijnlijk moet je je wel snel inschrijven,
want ook wedstrijdzeilers vinden de O'pen Bic een prima bootje om
eens een dag in te raggen! Geef je dus zo snel mogelijk op bij
M.Holtrop@KPNPlanet.nl.
Als je vragen hebt, dan kun je bellen met 023-5472690 (liefst tussen
19:30 en 22:30 uur) of een e-mail sturen aan
jeugdcommissaris@haarlemschejachtclub.nl. Veel zeilplezier, deze
zomer en graag tot gauw op de HJC.
Albert Jan Paauw

Winterstalling
Voor het opgeven van de winterstalling seizoen 2009/2010 dient u een
formulier in te vullen via onze website. Dit geldt voor iedereen, dus ook
voor degenen die in het water blijven liggen, op de balken gaan, op
trailers buiten blijven staan, voor surfplanken, open boten, bijboten,
trailers enz. Om de administratie voor ons makkelijker te maken,
verzoeken wij u duidelijk aan te geven:
- uw lidnummer te vermelden;
- om welke boot het gaat;
- diepgang van uw schip;
- indien u meerdere (bij)boten/surfplanken heeft, hier aparte

formulieren voor in te vullen.
Tevens
moet
u
een
kopie
van
uw
bo(o)t(en)
W.A.verzekeringspolis(sen) inleveren bij de havenmeester, wanneer het de
eerste keer is, of als er een aanpassing is geweest.
Het is verboden bij het stallen van vaartuigen in de loods of op het
haventerrein om:
- gasflessen aan boord te hebben;
- voorraden brandbare stoffen aan boord te hebben, m.u.v.
dieselolie in vaste brandstoftanks;
- buiten de openingstijden van de haven, het vaartuig te koppelen
aan het elektriciteitsnet.
De uiterste inschrijfdatum is 22 september 2008. Na deze datum is het
niet meer mogelijk om u op te geven. 6 Oktober 2008 zal de indeling
voor de wal en loods bekend worden gemaakt. Er is dan voor degene
die afvallen, als er teveel aanbod is, nog tijd om ergens anders een
ligplaats te vinden.
Het winterformulier kunt u vinden op onze website:
http://www.haarlemschejachtclub.nl
Voor leden zonder computer is er een formulier verkrijgbaar bij de
havenmeester.

Oproep van de penningmeester
Willen diegenen die dubbel btw op het winterliggeld hebben betaald en
dit nog niet terugontvangen hebben, dit via een e-mail kenbaar maken
aan de penningmeester. Het e-mailadres is
penningmeester@haarlemschejachtclub.nl

Waar zijn onze wedstrijdzeilers o.a.?
27 en 28 juni

Combi Braassem

Braassemermeer

4 t/m 8 juli

Nieuwpoortweek

Nieuwpoort

5 t/m 12 juli

EK Star

Lubeck, Duitsland

11 t/m 15 juli

Kaagweek

Kagerplassen

30 juli t/m 7 augustus

WK Star

Varberg, Zweden

1 t/m 6 augustus

Sneekweek

Sneekermeer

8 t/m 14 augustus

Wales, Engeland

22 en 23 augustus

WK Splash
EK Flash
Zeilclinic

14, 15, 16 augustus

Alkmaar open

Alkmaardermeer

29 en 30 augustus

Super Kaagcup

De Kaag

Haarlem HJC

Prikbord
Op het prikbord van onze internetsite staan verschillende artikelen van
leden te koop. Kijk op de site onder diversen/prikbord. Leden mogen

(tweedehands) spullen kosteloos aanbieden op het prikbord. Ga echter
geen vissenkommen of voetbalkaartjes aanbieden: er moet wel enige
relatie bestaan met de watersport. Stuur je advertentie naar
webmaster@haarlemschejachtclub.nl.

