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HJC NIEUWSBRIEF

MEI 2009
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 wordtt
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.
Prikbord
Op het prikbord staan verschillende
spullen 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.
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.

Programma
29 april
9 /10 mei
16 / 17 mei

Clubzeilavond
Openingswedstrijden JVW
Fortweekend

30 / 31 mei

Pinkstercombi

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

Beste allemaal,
Teneinde toch even wat vanuit het bestuur en de denktank te laten
horen hierbij een korte update van de situatie met betrekking tot onze
verhuizing.
Er is door de gemeente Haarlem nog steeds geen overeenkomst
opgesteld die aan de leden kan worden voorgelegd voor akkoord.
Natuurlijk dringen wij daar bij de gemeente wel op aan en wij hebben
wij ook regelmatig contact met de burgemeester.
Hij is nog bezig een aantal belangrijke zaken af te ronden waardoor
wij een en ander nog steeds niet zwart op wit hebben kunnen krijgen.
Alhoewel wij dagelijks kunnen zien dat er vorderingen worden
gemaakt met bouw van de haven op Schoteroog zijn de
vorderingen ten aanzien van de contractuele kant helaas minder
zichtbaar.
Het bestuur vergadert de laatste tijd iedere twee weken om
zodoende de ontwikkelingen op de voet te kunnen volgen en te
sturen.
Zodra ik u verder kan informeren laat ik van mij horen.
Met vriendelijke groet,
Wilko Emmens

Inschrijving Pinkstercombi geopend
De inschrijving van de Pinkstercombi is geopend. Kijk in het menu bij
Combi Haarlem.

1e Clubzeilavond woensdag 29 april
Diegene die tijdens de komende meivakantie niet naar Verweggistan
afreist, maar gewoon in de buurt blijft, kan op woensdagavond 29
april vanaf 17:30 uur bij de HJC komen zeilen. We hebben tien club
Optimisten die gebruikt kunnen en mogen worden. Je kunt natuurlijk
op het laatste moment -afhankelijk van het weer- beslissen of je
komt, maar als je ons van tevoren laat weten of je erbij bent dan
weten we beter waarmee we rekening moeten houden
(jeugdcommissaris@haarlemschejachtclub.nl). En het kan best wel
handig zijn om een etenspakketje en drinken mee te nemen. Hoe
meer zeilers er zijn, hoe mooier het (weer) wordt! Tot dan. Albert Jan
Paauw

Werkploegen
Vanaf maandagavond 6 april a.s. gaat de zomerwerkploeg weer van
start. In de maanden april, mei en juni wordt er iedere
maandagavond vanaf 19.00 uur weer opgeruimd, geschilderd,
getimmerd enz. 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.

Waar zijn onze wedstrijdzeilers?
Op 16 en 17 mei is er weer de eerste combi van het jaar op
Loosdrecht. Veel HJC’ers zijn tijdens het Hemelvaartweekend op het
Nederlands Kampioenschap in Workum. Tijdens Pinksteren is
iedereen natuurlijk op de HJC voor de 26ste Pinkstercombi.
9/10 mei
9/10 mei
16/17 mei
21 t/m 24 mei
30 mei t/m 1
juni

United 4
Openingswedstrijden
Combi
ONK
Pinkstercombi

Workum
JVW
Loosdrecht
Workum
HJC

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 met twee linkerhanden kan iedereen zich nuttig maken op de
werkavonden. De technischcommissaris en de havenmeester
hebben altijd wel iets geschikts voor iedereen te doen.
Speciaal 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 Dodenherdenking op maandag 4 mei 2009 en
Bevrijdingsdag op dinsdag 5 mei 2009 zal de werkavond die week
verplaatst worden naar woensdag 6 mei 2009.
* In verband met 2e Pinksterdag op maandag 1 juni 2009 zal de
werkavond die week verplaatst worden naar dinsdag 2 juni 2009.

Opruimen haven en 6 mei grote weggooidag
De grote schoonmaak is op de haven begonnen .
Alles waar geen naam op staat en spullen waar wel een naam en
lidnummer op staat maar die volgens de opruimers nooit gebruikt
worden, liggen op een hoop ergens op de haven (info:
havenmeester). Dit blijft tot uiterlijk 6 mei 2009 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 6 mei 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 gemeld, 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. De eigenaren van in het motorenhok opgeslagen rubbers
en andere spullen worden verzocht deze daar weg te halen en in
overleg met de havenmeester deze elders op te slaan of mee te
nemen naar huis. Het motorenhok is voor motoren en niet voor
andere zaken. Ook het haventerrein wordt opgeruimd. Kapotte
trailers, trappen etc. liggen ook op een grote hoop bij de ingang. Kijk
daar even of er iets van u bij is en dat u vergeten bent te merken,
want wat er op 6 mei nog ligt wordt ook weggegooid.

Informatie over het terrein en loods tijdens Pinksteren
Dinsdagavond 26 mei vanaf 19.00 uur wordt een begin gemaakt met
het verplaatsen van de boten van het HJC terrein naar elders of 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 vroegtijdig bij de havenmeester.
Een deel van de activiteiten vindt plaats in de loods. In verband
hiermede kan er vanaf donderdag 28 mei 2009 niet meer in de loods
gewerkt worden. Vrijdag 29 mei 2009 wordt de loods leeggeruimd.
Wij verzoeken u, uw spullen die in de loods staan tijdig op te ruimen.
Tot dinsdagavond 2 juni 2009 kunnen er geen boten in de loods
gestald worden. Op dinsdagavond 2 juni 2009 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.
• Vrijdag 29 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 2 juni 2009 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 iedereen, handig/niet handig, moeilijk ter been, kortom voor
iedereen.

Aanmelden Haarlemse Vaardagen
Vrijdag 11 september 2009 zal een vloot van Nederlandse schepen
op het gebied van vracht- en personenvervoer, visserij, slepers, oude
glorie en de watersport, kortom vele scheepstypes aan de oevers
van het Spaarne afmeren. Gedurende het gehele weekend zullen
diverse activiteiten uw aandacht vragen zoals: Optredens van
diverse bands, orkesten en Shantykoren. Op de wal zijn kramen
ingericht met scheepvaart activiteiten, boekenmarkt en stands voor
goede doelen. Voor de jeugd is er een heus kinderdorp met
kinderspelen, zelf varen met modelbootjes, bootjes bouwen en nog
veel meer. De Damiatevaartocht met authentieke schepen zal
aangevoerd worden door burgemeester Schneiders. Een keur van

klassieke en moderne schepen zullen regelmatig over het Spaarne
varen. ’s Avonds zullen er op het verlichte podium bands optreden en
u vermaken met hun muziek en dans.
Bij deze nodigen wij diegene, die zich nog niet aangemeld hebben,
van harte uit om met uw schip en bemanning/opvarenden in het
weekend van vrijdag 11 t/m zondag 13 september 2009 onze gast te
zijn. Wij kunnen maximaal 300 schepen in de stad kwijt. U kunt zich
via onze site www.vaardagen.nl aanmelden onder het hoofdstuk
“Aanmelden”. Wij hebben voor de deelnemende schepen een gratis
ligplaats geregeld van vrijdagmiddag 14.00 uur t/m maandagochtend
12.00 uur. Er zal een extra bediening van de bruggen zijn op zondag
vanaf 18.00 uur. Eerst naar zuid daarna naar noord. Ook willen wij
weer een schippersdiner aanbieden aan de schipper met zijn of haar
partner, alsmede een ontbijt op zondagmorgen. Namens de Stichting
Vaardagen, Henk van Beijeren, secretaris en Peter w.j. Vernout, alg.
coördinator

Oproep Watersportverbond
Het Watersportverbond roept alle watersporters op om op 20 juni a.s.
mee te doen aan de manifestatie Rondje Pampus. Hiermee
ondersteunen de deelnemers de campagne "Hou het IJmeer open"
van Milieudefensie tegen de voorgenomen inrichting en
bouwplannen rond het IJmeer. Voor meer informatie zie bijgaande
nieuwsbrief van het Watersportverbond. Lees op de site van het
Watersportverbond verder.

Nieuwe haven
Onze huisfotograaf verzorgt om de paar dagen een fotoserie over de
voortgang van de bouw van de nieuwe haven. Leuk om te volgen. Te
vinden op de site bovenaan bij nieuws.

