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HJC NIEUWSBRIEF

MEI
Nieuwe HJC-kledinglijn
De nieuwe HJC kleding is te koop bij
Marja van Meerwijk of Thea Bruijns. 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 op het raam 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
Stelt u geen prijs meer op de HJC
nieuwsbrief stuur dan een mail naar
webmaster@haarlemschejachtclub.nl.
De informatie in deze nieuwsbrief is met
veel zorgvuldigheid samengesteld.
Echter de webmaster is niet
aansprakelijk voor onjuistheden in deze
informatie.
Als bijlage ziet u bij deze nieuwsbrief
enkele malen een image.gif en een
header.htm. Deze hoeft u niet te
openen. Zij zijn slechts voor de opmaak
van deze nieuwsbrief.
Mocht u deze nieuwsbrief niet in goede
orde ontvangen dan graag een e-mail
naar de webmaster.
Kijk ook eens op de site van:
Gea Jutjens
De werkploeg

Programma
10/11/12 mei
17/18 mei

Combi Haarlem
Fortweekend

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

Beste HJCers,
Velen van u zullen nieuwsgierig zijn naar de voortgang met
betrekking tot onze verplaatsing naar Schoteroog.
Helaas moet ik u mededelen dat tot en met vandaag, 16 april, geen
nieuws valt te melden.
Een Algemene Ledenvergadering welke onder voorbehoud was
aangekondigd voor 25 april, is nu dan ook nog niet zinvol en deze
komt daarmee te vervallen.
De Gemeente is hard aan de slag om met alle betrokken partijen de
grote lijnen van het plan verder uit te werken. Dit zou allemaal tot
tevredenheid verlopen maar er zijn veel factoren die een rol spelen.
Onze technische commissie heeft zich ook over de voorlopige
plannen gebogen en voor zover de informatie strekte lijkt het plan
goed te realiseren.
Wij wachten nieuwe berichten van de Gemeente dan ook met
belangstelling af.
Zodra mogelijk zal ik u informeren.
Met vriendelijke groet,
Wilko emmens

O’pen Bic zeilen
Tijdens de Hiswa hebben een aantal HJC zeilers een Clinic
gewonnen voor de HJC. Deze zal tijdens de HJC Zeil-Clinic van 14
en 15 juni gegeven worden met een 6-tal Open Bic's. Maar, voor die
tijd kun je ook al in een Open Bic varen als je je snel inschrijft voor
hun eerste klasse evenement. Lees de gegevens die bij deze
nieuwsbrief worden meegestuurd maar eens goed door. Overigens
kregen we wel het advies dat je al wel een jaartje zeilervaring moet
hebben om in een Open Bic te kunnen varen, maar als je zo ver
bent, dan kun je je dus opgeven om van 1 t/m 4 mei in Friesland mee
te doen. Veel plezier!

Wat is een combi?
Zeilinstructeur worden?
HJC-zeilteam

Renee 3de !!!
Renee Groeneveld is op het Europees Kampioenschap Yngling in
Blanes, Spanje op een prachtige 3de plaats geëindigd. Kijk op de site
naar het volledige verslag.

HJC informatiemap
In het clubhuis bevindt zich de HJC
infomap. Hierin staat informatie over de
haven, aanpassingen havenreglement,

Barlijst
De barlijst van het voorjaar 2008 staat tegenwoordig op onze site. U
kunt hem ook hier vinden.

winterreglement, reglement
clubvaartuigen en het ontruimingsplan.
Vooral dit laatste is goed om eens door
te lezen.
Om de haven te laten functioneren
hebben we diverse regels met elkaar
afgesproken. Deze zijn te vinden in het
havenreglement en onder haveninfo.
Deze informatie kunt u ook vinden in de
HJC infomap.

Pinksteren
Er kan weer ingeschreven worden. Ook door alleen eters. Kijk
daarvoor op onze site onder Combi Haarlem.

HJC zeilteam
Onze wedstrijdzeilers hebben weer diverse mooie resultaten
geboekt. Verslagen van deze prestaties worden iedere week op onze
site geplaatst onder nieuws.

Maandagavond werkavonden
In de maanden april, mei en juni wordt er iedere maandagavond*
vanaf 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur weer opgeruimd, geschilderd,
getimmerd en nog veel meer wat nodig is.
De HJC is groot en sterk (geworden) door de inzet van de leden.
Zelfs als je twee linkerhanden hebt kan je jezelf nuttig maken op de
werkavonden. De technischcommissaris en de havenmeester
hebben altijd wel iets voor je te doen.
Speciaal hier ook een oproep aan de leden die de afgelopen jaren lid
zijn geworden, maar nog niet in de gelegenheid zijn geweest iets
voor hun club te doen. Het is bijzonder gezellig en de koffie staat
klaar.
* in verband met de viering van Bevrijdingsdag op maandag 5
mei 2008 zal de werkavond die week op 6 mei 2008 plaatsvinden.
* in verband met 2de Pinksterdag op maandag 12 mei 2008 zal
de werkavond die week op 13 mei plaatsvinden.

Opruimen haven en 7 mei 2008 grote weg-gooi-dag
De grote schoonmaak is begonnen op de haven.
Alles waar geen naam op staat en spullen waar wel een naam op
staat maar die volgens de opruimers nooit gebruikt worden, liggen op
een hoop ergens op de haven. (info: havenmeester)
Dit blijft tot uiterlijk 7 mei 2008 nog even liggen om de (vermeende)
eigenaren de kans te geven dit alsnog te merken en thuis of op de
daarvoor bestemde plaats op de haven op te ruimen. Vindt u er iets
bij waar wel uw naam op staat, neem dan even contact op met de
havenmeester.
Waarschuwing: het is niet de bedoeling om in deze hoop te gaan
graven of er nog wat van uw gading is. Denkt u dat u iets kan
gebruiken, meldt dat dan aan de havenmeester.
Na 7 mei 2008 wordt er gekeken wat er nog ligt. Dan wordt bepaald
wat op de haven gebruikt kan worden, daarna of er iets is voor
iemand die zich voor een onderdeel heeft opgegeven, wat er dan
nog over is wordt weggegooid.
Ook het motorenhok wordt opgeruimd. Daar hangen motoren die
nooit meer gebruikt worden of zelfs helemaal stuk zijn. Controleer
wat u daar nog heeft hangen, na 1 juni worden onbekende motoren
verwijderd.
Ook het haventerrein is opgeruimd. Kapotte trailers, trappen etc.
liggen ook op een grote hoop bij de ingang. Kijk daar even of er iets
bij is van u en dat u vergeten bent te merken, want wat er op 7 mei
2008 nog ligt wordt ook weggegooid.

Informatie over het terrein en loods tijdens Pinksteren
Dinsdagavond 6 mei vanaf 19.00 uur wordt een begin gemaakt met
het verplaatsen van de boten van het HJC terrein naar een

terrein buiten de HJC. Op het moment van schrijven wordt met de
gemeente overlegd waar dat is. De eigenaren worden vriendelijk
verzocht zelf te komen helpen bij het verplaatsen. Wilt u tijdens
Pinksteren zelf varen, meldt dit dan bij de havenmeester.
Een deel van de activiteiten vindt plaats in de loods. In verband
hiermede kan er vanaf woensdag 7 mei niet meer in de loods
gewerkt worden. Donderdag 8 mei wordt de loods leeggeruimd. Wij
verzoeken u, uw spullen die in de loods staan tijdig op te ruimen. Tot
dinsdagavond 13 mei kunnen er geen boten in de loods gestald
worden.
Op dinsdagavond 13 mei worden de boten weer terug geplaatst. Ook
nu worden de eigenaren verzocht te komen helpen.

Pinksterhulp
Het gezellige Pinksterevenement komt er weer aan. Voor het
klaarmaken, opruimen van het haventerrein en het
inrichten/versieren van de loods zijn weer enkele vrijwilligers nodig.
•

•

Donderdagochtend 8 mei om 09.00 uur kan de Pinksterploeg
enige extra vrijwilligers gebruiken om o.a. de boten weg te
brengen, de loods te versieren en het terrein klaar te maken.
Dinsdagavond 13 mei om 19.00 uur kan de werkploeg weer
enige extra leden gebruiken om het terrein op te ruimen en de
boten terug te halen.

Laat even aan de havenmeester weten of u komt. Er is genoeg werk
voor hem/haar, handig/niet handig, moeilijk te been, kortom voor
iedereen.

