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HJC NIEUWSBRIEF

MEI 2010

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.

12 mei
22 t/m 24 mei
26 mei

Clubzeilavond #1
Pinkstercombi
Clubzeilavond #2

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.

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

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

Beste HJCers,
Met veel plezier kijk ik terug op het prachtige weekend van 17 april, toen
wij feestelijk verhuisden naar onze nieuwe haven. Er is ongelofelijk hard
gewerkt door velen om dit mogelijk te maken, natuurlijk is er al maanden
van te voren bedacht wat er allemaal moest gebeuren en zijn er bij
voorbeeld verantwoordelijken voor de verschillende onderdelen (terrein,
loods, clubhuis etc.) benoemd. Tot zover is het niet zo ingewikkeld.
Gaandeweg besef je echter wat er allemaal komt kijken om na twee en
veertig jaar, in twee en een halve dag je hele hebben en houden te
verkassen. Desondanks is alles volgens planning verlopen een flink
aantal leden heeft daarbij op formidabele wijze onvermoeibaar
meegewerkt. Dit alles terwijl er op het nieuwe terrein nog keihard werd
gewerkt om een aantal essentiële zaken af te ronden. Dat het weer
daarbij geweldig meewerkte en zich ook in de dagen na de verhuizing
van haar beste kant liet zien was wel erg plezierig. Ik ben erg trots op
dat wat onze club de afgelopen weken in prachtige samenwerking voor
elkaar heeft gekregen. Op vrijdagavond 16 april hebben wij op gezellige
wijze afscheid genomen van ons clubhuis om op de 17e de echte
oversteek te maken en met het doorknippen van het lint over de
toegang van de haven aan een belangrijk nieuw hoofdstuk voor de HJC
te beginnen. Met shantykoor, accordeon, vuurwerk, prosecco,
livemuziek in onze nieuwe loods, toespraken van de voorzitters van
JVW en HZV. Wat een feest
Voor iedereen die het nog eens wil zien, kijk op onze site. (die
tussendoor ook steeds up to date is gehouden door onze
havencommissaris-/webmaster)
De club is veel dank verschuldigd aan de leden die zo hard aan deze
verhuizing hebben meegewerkt en op deze wijze een mooie toekomst
voor de HJC mogelijk maken.
Wilko Emmens

Openingstijden haven
De haven openingstijden zijn 31 oktober van 08.00 uur tot 22.30 uur.
Indien u buiten genoemde tijden toegang wilt hebben tot het
haventerrein kunt u een sleutel verkrijgen bij de havenmeester.

Regeltjes
Er is niets veranderd. Het is nog steeds verboden te fietsen op de

steigers. Fietsen zet je niet tegen de nieuwe elektrakasten, maar in het
fietsenrek. Het is nog steeds niet toegestaan om zo de haven op te
rijden met je auto en daar te parkeren. Auto's zet je op de parkeerplaats.
Ook een havenmeester heeft een privé leven. Houdt rekening met zijn
werktijden. Gun de man tussen 12.00 en 13.00 uur en 18.00 en 19.00
uur zijn etenstijd. Tot slot: er wordt aangebeld en gewacht tot de deur
open wordt gemaakt en niet zomaar naar binnen gelopen.

Zeillessen begonnen:
De eerste week met zeillessen zit erop. Zowel voor de jeugd als voor de
volwassenen hebben de eerste zeillessen al weer plaats gevonden.
Iedere dag van de week is er een jeugdgroep aan het zeilen van 17:30
uur tot 8 uur of half negen. Het was nog vrij koud, ondanks dat het best
wel mooi weer was. Ook het water is behoorlijk fris als je erin valt,
zoals sommigen aan den lijve hebben ondervonden. Nu begint volgende
week de meivakantie op Koninginnedag en dan zijn er twee weken dat
er geen les is. Maar, vanaf maandag 17 mei gaan we er weer volop
tegenaan. Alleen de vrijdaggroep zeilt een week later (ivm de
wedstrijden van Pinksteren) Tot dan!

Volwassenen leren ook zeilen
Op een aantal dagen varen ook de Poly Valken met volwassenen. Eric
Pierik en Herman Zonjee zorgen daarvoor, met een groep van
instructeurs die de kunst van het zeilen en het lesgeven combineren.
Het is dan ook mooi dat zij zich ook dit jaar weer inzetten voor de HJC
en het geven van zeillessen.

Gastenboek
Op de site staat een gastenboek. Lees eens de laatste reacties en voeg
zelf wat toe.

Stand van zaken
23 april: elektra en water klaar op A/B/C steiger.
26/27 april plaatsen erfafscheiding, toegangs- en loophek.
Week 17 afmaken elektra en water D en E steiger.
Week 17 afmaken openbare verlichting.
Week 17 oplossen oplevering punten (masten)loods.
Week 18 straatwerk verder afmaken. (Rond clubhuis komt later)
De 2 elektrazuilen voor de "openbare" ligplaatsen zijn nog niet
uitgeleverd. Deze zullen naar verwachting in week 18 worden
uitgeleverd en vervolgens worden gemonteerd.
Week 19 plaatsen kraan.
De voortgang van de bouw van het clubhuis hangt momenteel af van de
goedkeuring van een wijziging op de vloer [isolatie] door Bouw- en
Woningtoezicht. Zodra dit goedgekeurd is, kan de bouw worden
herstart.

HJC Clubavonden
Op woensdag 12 mei en woensdag 26 mei kun je vanaf 17:00 uur
zeilen. We doen dan geen echte zeilles, maar gevaren wordt er wel. En
als je zelf geen bootje hebt en je krijgt zeilles in een club-Optimist of in
de Poly Valk, dan kun je ook op die avonden meevaren. Er zijn maar
tien club-Optimisten en twee Poly Valken, dus je moet je wel van
tevoren even aanmelden (jeugdcommissaris@haarlemschejachtclub.nl)

Na het zeilen wordt het gezellig in het clubhuis (ehhh ... de
clubcaravan).

Pinkster Combi Haarlem - 22, 23 en 24 mei
Tijdens Pinksteren wordt het grootse Pinkster zeilevenement weer op de
Mooie Nel gehouden. Daaraan doen natuurlijk al onze wedstrijdzeilers in
de Optimist, Splash, Flash en RS-Feva aan mee, maar ook veel
deelnemers van andere verenigingen.
Ook zeil(st)ers die nog niet zo veel ervaring hebben kunnen meedoen.
En als je zelf geen boot hebt, dan kun je meedoen in een club-Optimist.
Je kunt over de Pinkster combi lezen in de Schuimspatten die je eerder
al gekregen moet hebben, maar je kunt ook naar de HJC site gaan
(www.haarlemschejachtclub.nl) en klikken op Combi Haarlem. Daar
staat alles beschreven wat je maar over een combi-evenement of jouw
deelname aan de wedstrijden wilt weten. We zien graag dat je meedoet
en als je toch nog vragen hebt, dan kun je mailen naar
jeugdcommissaris@haarlemschejachtclub.nl of bellen (liefst tussen
19:30 en 22:00 uur).
En als het nog wat te vroeg is voor de beginners om al aan de
wedstrijden mee te doen, dan is het wel heel leuk om een dagje te
komen kijken. Zorg dus dat je langskomt.

HJC-site met vaak en veel nieuws
Op onze site (www.haarlemschejachtclub.nl) wordt regelmatig HJCnieuws gezet. Natuurlijk over de vorderingen van de bouw van het
clubhuis, maar ook andere zaken. Zo staan er ook al weer foto's van
een paar zeillessen op. En dat zal vaker gedaan worden. Omdat de
zeilevenementen nu volop aan de gang zijn, staat er eigenlijk na ieder
weekeinde wel een stukje hoe de HJC wedstrijdzeilers het hebben
gedaan. Vaak ook met foto's en verwijzing naar andere websites. En als
je zelf ergens gevaren hebt, of je hebt op de HJC iets meegemaakt wat
het vermelden waard is, laat dat dan weten aan de
webmaster@haarlemschejachtclub.nl. Het staat in een mum van tijd op
de site.

In memoriam Frans Brinkmann
Op 7 april 2010 overleed op 78-jarige leeftijd in Wassenaar het oud-lid
en voormalig bestuurslid van de HJC; Frans Brinkmann.
Frans was bestuurslid van de HJC van 1997 tot medio 2003. Hij
bekleedde de functie van wedstrijdcommissaris en vice-voorzitter. In zijn
bestuursperiode heeft hij zich sterk gemaakt voor de breedtesport.
Frans was een bekwaam wedstrijdleider en actief aanwezig bij de vele
evenementen op de HJC. Hij heeft naam gemaakt als wedstrijdzeiler en
werd twee keer Nederlands kampioen in de 12-voetsjol.
Frans is in besloten kring begraven.

Meewerken aan de Pinkstercombi
Vanaf 29 april hangen er lijsten in het clubhuis waarop je weer kan
inschrijven voor bardiensten, bemannen informatiepunt, verkopen van
muntjes en het bemannen van de EHBO post.

Van de penningmeester
Zoals al is meegedeeld op ledenvergadering van 12 maart jongsleden
neemt Tineke Struijkenkamp voortaan de debiteurenadministratie waar.
De penningmeester blijft weliswaar eindverantwoordelijke maar Tineke
zal deze administratie zelfstandig voeren.

U kunt vragen of opmerkingen over facturen nota’s etc. blijven mailen
naar penningmeester@haarlemschejachtclub.nl.
Let wel op dat alle mail naar dit adres automatisch doorgestuurd wordt
naar Tineke. Wilt andersoortige E-mail sturen naar de penningmeester
dan kunt u dit doen maar dan naar peter@unkel.nl. In de toekomst
zullen we voor de debiteurenadministratie een eigen E-mailadres
aanmaken.
P. Unkel
Penningmeester

Oproep maandagavond werkavonden
Vanaf maandagavond 19 april gaat de zomerwerkploeg weer van start
op de nieuwe haven. In de maanden april, mei en juni wordt er iedere
maandagavond vanaf 19.00 uur weer opgeruimd, geschilderd,
getimmerd enz. Er is veel werk te verzetten, vandaar dat wij iedereen
m/v oproepen naar deze avonden te komen. 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.

Combi Amsterdam
Op de site van de Combi Amsterdam zijn bij wedstrijdinformatie
verschillende onderwerpen aangepast aan de landelijke combi
afspraken, zoals wedstrijdbepalingen, promotiebeleid, zeilnummers Cklasse, vereisten voor deelname etc. http://www.combiamsterdam.nl/

Rondje Haarlem week vroeger
Het seizoen moet nog beginnen, maar toch is er al een evenementen
datum veranderd. Het Rondje Haarlem wordt een week eerder en dus al
op zondag 5 september gehouden. Omdat de sluitingswedstrijden van
de HZV vervroegd zijn en we ervan uitgaan dat veel HJC zeilers
daaraan mee willen doen hebben we besloten om het Rondje Haarlem
daarvoor te laten wijken. Noteer dit dus alvast in je agenda of verander
de datum die je daarvoor oorspronkelijk had staan in zondag 5
september.
Voor vragen: jeugdcommissaris@haarlemschejachtclub.nl

