1.

Opening

De voorzitter opent de online vergadering om 19.30 uur. Het bestuur heeft het aanvangstijdstip van
de vergadering in het kader van de avondklok met een half uur moeten vervroegen om een aantal
noodzakelijker wijze aanwezige personen gelegenheid te geven voor het ingaan van de avondklok
thuis te zijn.
Deze vergadering kan rechtsgeldig langs digitale weg plaatsvinden op grond van de spoedwet Covid19.
De voorzitter ligt toe hoe aanwezigen kunnen reageren of vragen kunnen stellen, namelijk via de
chatfunctie of een e-mail. Bij onderwerpen waarover gestemd moet worden verschijnt een scherm
waarin leden hun keuze ja of nee kunnen aangeven.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen

Helaas moet deze vergadering beginnen met een moment stilte vanwege twee HJC leden die zijn
overleden. Tjerk Koops overleed op 31 december, kort na terugkomst van de Canarische Eilanden waar
hij met Henny op zijn schip verbleef. Van het overlijden van Jan Verdel, die al jaren in Friesland woonde,
kreeg het bestuur pas onlangs bericht. Hij overleed op 16 mei 2020.

Ingekomen stukken
Het bestuur heeft voorafgaand aan deze vergadering slechts één vraag ontvangen, namelijk van Auke
Pals. Deze zal worden behandeld onder punt 5 van de agenda.
Voortgang ingekomen stukken ALV 10 oktober 2020
Na de bestuurswisseling in maart 2020 heeft Wilco Dijk heftig geregeerd op een brief d.d. 29 maart
2020 van een aantal leden en ereleden van de vereniging aan het bestuur. U bent daarover tijdens de
vorige ALV geïnformeerd. Het bestuur vindt het belangrijk dat dergelijke geschillen op de statutair
juiste wijze worden afgewikkeld en heeft daarom de afgelopen weken nogmaals de vraag gesteld een
lid voor de geschillencommissie aan te dragen. Van die mogelijkheid heeft Wilco Dijk geen gebruik
gemaakt. De afwikkeling van het geschil is nu onmogelijk en daarom beschouwt het bestuur deze
kwestie als afgedaan. De integrale teksten van de over en weer gezonden mailberichten zullen alleen
vertrouwelijk beschikbaar worden gesteld aan leden die daarvoor een expliciet verzoek doen aan de
secretaris. In dat geval zullen de teksten van de mailwisseling zonder verder commentaar van het
bestuur worden verstrekt.
Wilco Dijk merkt via de chatfuntie op: “dat kan niet zo zijn, wat u 10 oktober gedaan heeft is niet
rechtsgeldig.” Hierop vraagt de voorzitter zich af wat er hier precies niet rechtsgeldig is, waarna deze
opmerking wordt geparkeerd. Wilco Dijk reageert hier nog op met dat op deze manier niet te
vergaderen is, dat hij geen geschil met de HJC heeft en dat dit werkelijk nergens op slaat.
Naar aanleiding van het voor de vergadering van 10 oktober 2020 ingekomen stuk van de heer Herman
de Bock heeft een overleg plaats gevonden tussen de heer de Bock en de voorzitter. De zaak is in dat
overleg tot tevredenheid besproken en afgehandeld.

Mededelingen
Zonneweide Schoteroog
De voorzitter heeft de HJC vertegenwoordigd tijdens bijeenkomsten ten behoeve van de realisatie van
een zonneweide op Schoteroog. Informatie daarover kunt u terug vinden op
zonneweideschoteroog.nl. Inmiddels lijkt te worden gekozen voor de beperkte variant, die nu verder
wordt uitgewerkt. Van drijvende zonnepanelen op de Mooie Nel is vooralsnog geen sprake meer. Wel
wordt gedacht over zonnepanelen boven de parkeerplaats. Wordt vervolgd.

Locatiekeuze Domus Plus/Skaeve Huse
De gemeente Haarlem worstelt met de huisvesting van een groep personen waaronder
drugsverslaafden en personen die in een normale woonwijk niet te handhaven zijn. Daarvoor heeft de
gemeente vier locaties op het oog, maar door omwonenden en wijkraden worden die locaties als
ongeschikt beschouwd. Zij dragen twee andere locaties aan waaronder Schoteroog. Het bestuur
begrijpt de worsteling van de gemeente met dit dossier maar heeft tijdens de commissievergadering
en per e-mail aan de raad aandacht gevraagd voor de veiligheidsaspecten die, net als op de andere
locaties, ook op Schoteroog aan de orde zijn. Op Schoteroog wellicht nog versterkt door het gebrek
aan sociale controle, zeker tijdens de avonduren en de aantrekkingskracht op andere duistere
praktijken die nu al aan de orde zijn langs de Mooie Nelweg en het parkeerterrein. Wordt vervolgd.
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
Per 1 juli treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Ter voorbereiding
heeft het bestuur middels een webapplicatie van het Watersportverbond een inventarisatie gedaan
van hetgeen er moet gebeuren. Veel is al goed geregeld, maar toch zullen de statuten moeten worden
aangepast en in het verlengde daarvan het huishoudelijk reglement, het havenreglement en een nieuw
op te stellen bestuursreglement. Het bestuur heeft het voornemen zich met een werkgroep in deze
materie te verdiepen en voorstellen zullen bij de volgende ALV aan de orde komen.
Clubhuis
De clubhuiscommissaris is samen met een aantal leden aan de slag met een plan voor het opfrissen
van het clubhuis. Deze plannen zullen de volgende ALV worden voorgelegd.
Pinkstercombi
Goed nieuws voor de jeugd, de Pinkstercombi kan dit jaar onder voorwaarden doorgaan. Bernard ter
Horst is met zijn team met de voorbereidingen bezig. Het besluit is genomen na overleg met en
goedkeuring van de gemeente Haarlem. Het bestuur is verheugd dat de HJC dit evenement voor een
groep enthousiaste jonge zeilers kan en mag organiseren en hoopt weer een mooie editie aan dit
inmiddels traditionele evenement te mogen toevoegen.

3.

Notulen ALV d.d. 10 oktober 2020, zie op de site onder Mijn HJC (code)*

De notulen worden goedgekeurd met een enkele tegenstem. Helaas blijkt de stemfunctie niet bij
iedereen te werken. Om er zeker van te zijn dat alle aanwezigen in de gelegenheid zijn te reageren
worden nee-stemmers opgeroepen via de chat of via e-mail te reageren indien de stemknop niet
werkt.

4.
Jaarverslagen, zie Schuimspatten 2021*
a. Voorzitter
b. Vicevoorzitter
c. Havencommissaris
d. Jeugdcommissaris
e. Clubhuiscommissaris
f. Jeugdbestuur
Alle jaarverslagen worden met een ruimte meerderheid goedgekeurd.

5.

Financieel verslag 2020, zie onder Mijn HJC (code)*

Het woord is aan de penningmeester.

a. Toelichting over het jaar 2020
Tarievenlijst
In de tarievenlijsten van 2019 en 2020 is helaas een storende fout geslopen. In 2019 is het
winterstallingstarief aangepast, waarbij het tarief voor de bok in de vierkante meter prijs voor de
winterstalling is inbegrepen. In de tarievenlijst is komen te staan dat dit tarief ook incl. hellen en
afspuiten is, echter die kosten werden niet in het vierkante meter tarief opgenomen. Tevens stond bij
het tarief voor hellen en afspuiten vermeld: “excl. winterstalling”. Deze onjuistheden kwamen pas aan
de orde nadat daarover aan de bel werd getrokken door twee leden in december. Het is niet de
bedoeling geweest de tarieven anders dan met inflatie aan te passen. Puur ter vereenvoudiging van
de administratie was het de bedoeling om de kosten voor de huur van een bok in de vierkante meter
prijs op te nemen.
De facturen die voor de winterstalling 2019 en 2020 zijn gestuurd zijn op basis van de tarievenlijst niet
juist. In euro’s echter wijken de facturen niet af van de situatie in de voorgaande jaren, natuurlijk met
uitzondering van inflatie. Het bestuur vindt het jammer dat deze situatie zich in 2019 en 2020 heeft
voorgedaan maar hoopt dat de leden voor wie dit van toepassing is dit door de vingers kunnen zien in
de wetenschap dat de vereniging bij een toepassing van de foutieve tarievenlijst een onverantwoorde
korting zou hebben gegeven ten opzichte van voorgaande jaren. Leden die zich toch in ernstige mate
benadeeld voelen worden opgeroepen een e-mail te sturen aan de penningmeester, welke dan contact
met hen zal opnemen.
In de tarievenlijst 2021 is deze fout hersteld. Verder zijn de tarieven voor komend jaar geïndexeerd,
maar het entreegeld is gelijk gebleven. Het passanten tarief voor leden bedraagt nu 50% van het
reguliere passanten tarief, i.p.v. een bedrag. Dit is niet duurder of goedkoper dan het was, maar wel
makkelijker voor havenmeester.
Er wordt een stemming gehouden voor de tarievenlijst. Enkele leden stemmen tegen, maar de
meerderheid is voor, dus de tarievenlijst wordt aangenomen als voorgesteld door het bestuur.
Vertrek havenmeester
De penningmeester ligt toe dat er een afkoopsom betaald is aan de havenmeester die is vertrokken,
van 2.770 euro. De havenmeester was slechts 3 jaar in dienst. Verder is er door een fout te weinig
salaris aan deze havenmeester betaald. Dit ging om een bedrag van 10.000 euro, wat nu alsnog is
betaald.
Afschrijvingen en investeringen
De afschrijvingen voor het jaar 2020 zijn hoger dan in het voorgaande jaar, doordat in 2019 sommige
zaken pas aan het eind van het jaar zijn aangeschaft. Deze zaken zijn in 2020 wel hele jaar
afgeschreven. De enige investering van 2020 zijn de nieuwe palen.
Athalie Stegeman vraagt hoe het overschot nu verdeeld is, waarop de penningmeester toelicht:
•
•
•

Voorziening groot onderhoud: 6.000 euro
Voorziening HJC vloot:
1.000 euro
Algemene reserve:
5.112 euro

b. Verslag van de kascommissie
Op 21 april 2021 hebben Anneke Bennen en Peter W.J. Vernout, op het kantoor van de boekhouder te
IJmuiden en in het bijzijn van de boekhouder, alle bankstukken en rekeningen etc. mogen inzien,
samen met de boekhouder doorgelopen en aansluitingen bekeken.

Op alle door de kascommissie gestelde vragen, werden goede antwoorden gegeven, alsmede uitleg
over enkele stukken.
De bank saldo’s klopten allemaal met de afschriften. Wel zijn op de jaarrekeningen de bedragen
afgerond op hele bedragen, wat normaal is.
Helaas kon de kascommissie niet de bankafschriften etc. van het jeugdbestuur inzien, want deze waren
niet aanwezig. De kascommissie adviseert het bestuur om deze ook bij de boekhouding te voegen voor
controle.
Van de zeer goed bijgehouden kasstaten heeft de kascommissie kassaldo’s kunnen zien. De
boekhouding ziet er prima uit, en is goed gedocumenteerd. Diverse facturen zijn door de kascommissie
gecontroleerd.
De kascommissie adviseert het bestuur om:
•

•
•

•

het eerder gegeven advies z.s.m. uit te voeren. De kascommissie zag dat dit nog niet heeft
plaatsgevonden, maar dat hier wel aan gewerkt wordt. De machtigingen bij de banken, voor
overboekingen, opnamen, etc. met bedragen boven 2.500 euro te laten voorzien van 2
handtekeningen; van zowel de penningmeester als van een ander aangewezen (bestuurs)lid.
Het is zeker geen wantrouwen van de huidige penningmeester, deze heeft zijn sporen wel
verdiend bij de HJC, maar indien deze vervangen wordt moet je als vereniging iedereen
beschermen tegen mogelijke onvolkomenheden of menselijke fouten.
een commissie samen te stellen, die het bestuur kan adviseren in zakelijke en mogelijke
financiële zaken.
ook met het oog op de mogelijk per 1 juli 2021 komende verandering bij banken, die een
negatieve rente gaan rekenen over bedragen boven de 100.000 euro, het saldo over meerdere
banken/rekeningen weg te zetten.
de begroting van 2021 in het jaarverslag van 2020 te zetten, zodat de leden kunnen zien wat
de baten en de kosten in 2021 zijn naast het bestaande overzicht.

Verder vraagt de kascommissie zich af waarom zij in 2020 geen inkomsten van advertenties c.q.
adverteerders zien. Zijn die weggevallen of zijn deze onder een andere post geboekt?
De kascommissie verzoekt de Algemene Ledenvergadering de penningmeester en het bestuur te
déchargeren voor hun financieel beleid en de bijbehorende administratie over en voor het jaar 2020.
Jan Pals vraagt zich af hoe er door het bestuur is omgegaan met een eerder gemaakte opmerking van
de kascommissie over de afschrijvingen. Hier belooft de penningmeester per e-mail op terug te komen,
hij heeft dit niet paraat.
De penningmeester geeft te kennen dat het geld reeds is verdeeld over verschillende rekeningen om
negatieve rente te voorkomen. Verder licht hij nog toe dat er in het jaar 2020 geen inkomsten zijn
geweest uit advertenties en andere adverteerders.

c. Decharge verlening bestuur
De vergadering verleent decharge aan het bestuur voor de financiële stukken, met geen enkele “nee”.

d. Benoeming nieuw (reserve)lid voor kascontrole-commissie in 2022
De voorzitten neemt het woord weer. Hij vertelt dat dit jaar, naast Peter Vernout, geen van de (reserve)
kascommissieleden beschikbaar was voor de kascontrole, waardoor het bestuur heeft moeten
uitwijken naar Anneke Bennen, die eigenlijk niet in deze commissie zat. Om dit volgend jaar te

voorkomen wil het bestuur de tijd nemen om geschikte leden voor deze commissie te vinden. Daarom
vraag de voorzitter of de vergadering zich er in kan vinden als het bestuur pas in het najaar met een
voorstel komt voor nieuwe kascommissieleden. Hierop komt geen verweer.

6.

Uitreiking HJC waarderingsprijs

Vorig jaar is de uitreiking van de waarderingsprijs overgeslagen vanwege de digitale vergadering.
Ondanks dat we nog altijd digitaal moeten vergaderen, heeft het bestuur nu toch gemeend de prijs uit
te geven. Dit wordt gedaan aan de hand van een eerder opgenomen filmpje. In het filmpje is te zien
dat Jos Ridder wordt bedankt voor zijn inzet bij het coördineren van alle invalhavenmeesters, waarna
Jos het plaatje opschroeft. Daarna neemt Anneke Bennen een plaatje in ontvangst namens alle
invalhavenmeesters: Fred Zuidam, Wim Telman, Cees van Dijl, Arnold van Westerhoven, Ruud
Gortworst, Leo Roelofs, Jos Ridder, Hans Gortworst, Onno van Viersen, Albert Jan Paauw, Goos
Finnema, Henk van Beijeren, Paul Doorenbos, Jan Gorgels, Theo van Meerwijk, Hans de Vries, Stephan
Nelissen, Raymond Duchesne, Wilko Emmens en Anneke Bennen.

7.

Bestuur(szaken)

a. Bestuurswisseling
Volgens rooster treedt de secretaris af. Zij is niet beschikbaar voor een volgende periode.
Fleur wordt bedankt voor haar inzet als secretaris. Een bos bloemen zal worden bezorgd.
Het bestuur stelt Gerry van Leuven voor als secretaris te benoemen. Dit wordt door de vergadering
aangenomen en de secretaris ketting wordt aan haar overhandigd.

b. Benoeming extra bestuurslid
Het bestuur stelt Emma van der Knaap voor als vertegenwoordiger jeugdbestuur. Na de stemronde
wordt hiervoor goedkeuring gekregen.

8.

Mededelingen jeugdbestuur

Emma van der Knaap voert het woord en deelt mede dat Zahra Belkhaddar, Boudewijn Grootes en
Boudewijn Rösingh vanaf dit jaar gaan meedenken in het jeugdbestuur. Vervolgens laat zij weten dat
er hard wordt gewerkt aan de aanleg van ‘het strandje’. Deze week is er al zand aangevoerd.

9.

Mededelingen vanuit het watersportverbond en aanverwante zaken

Het Watersportverbond heeft een roerig jaar achter de rug waarin onder andere een reorganisatie
plaats heeft gevonden waarbij ook arbeidsplaatsen zijn vervallen. Inmiddels heeft het Verbond de weg
omhoog weer gevonden met de aanstelling van en nieuwe voorzitter en wordt de komende ALV ook
een nieuw bestuurslid recreatie voorgesteld. Daarmee komt meer focus op de belangen van de in
aantal grootste achterban van recreatieve watersportbeoefenaars. De regio’s zijn opnieuw ingedeeld
en onze regio Noord-Holland Zuid is iets aangepast. Auke Bender is voorzitter van dit regioteam.
Verder wordt gewerkt aan structurele verbetering van de communicatie naar de leden. Kijkt u vooral
eens op www.watersportverbond.nl.
Een van de doelstellingen van het “platform recreatie” is ook het creëren van een productaanbod voor
de aangesloten verenigingen en haar leden. Daarbij is ook de HJC via uw voorzitter betrokken. Dit
productaanbod wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Te denken valt aan een
verzekeringspakket voor de aangesloten verenigingen maar ook korting op de aanschaf van b.v.
supboards.
Het Watersportverbond heeft met succes een achtjarige sponsorovereenkomst met Allianz af kunnen
sluiten. De sponsor ziet ook het belang van de ontwikkeling van watersport in volle breedte. En dat

helpt ook de recreatiesport. Al met al sinds lange tijd positieve verhalen uit de hoek van het
Watersportverbond.

10.

Rondvraag

De voorzitter begint dit agenda punt met een reactie op Wilco Dijk. De voorzitter geeft aan dat het
bestuur niets anders kan doen dan zich houden aan de statuten, in dit geval het aanstellen van een
geschillencommissie. Het bestuur hoopt nog altijd dat Wilco Dijk een lid voor deze geschillencommissie
kan aanwijzen. Dit wordt door meerdere leden ondersteund op de mail.
Ingekomen vraag aan allen van Frank Boks: hoe zijn in het algemeen de ervaringen met vissers op de
Mooie Nel? Alle langzaam varende vissers zijn soms niet te herkennen. De voorzitter laat weten dat hij
hier zich nog nooit in heeft verdiept en stelt voor op een ander moment hierover van gedachten te
wisselen en kijken wat we hieraan kunnen doen.

11.

Sluiting

Er is een verzoek van het erelid Auke Bender het woord te voeren aan het einde van de vergadering.
Het bestuur wordt bedankt voor het gevoerde beleid en voor de rust die op de vereniging weer is
wedergekeerd.
Auke wil Fleur Finnema graag bedanken voor haar inspanningen voor de vereniging en wenst Gerry
van Leuven veel succes. Vervolgens de mededeling aan Emma dat het geweldig is dat zij bij het
jeugdbestuur is toegetreden.
De voorzitter bedankt Auke voor zijn vriendelijke woorden. Hierna bedankt de voorzitter een ieder
voor aanwezigheid. De digitale wijze van vergaderen is helaas niet zonder strubbelingen is verlopen.
Voor de stemfunctie moesten sommigen uitwijken naar een reactie via chat of mail. Hopelijk treffen
we elkaar een volgende keer in het clubhuis. Tot slot wenst de voorzitter iedereen een prettige avond
en goede gezondheid toe.

