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   MEI 2011  HJC NIEUWSBRIEF 
      

HJC-kledinglijn  
De HJC kleding is te koop bij Marja van 
Meerwijk. 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.  
 

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. 
 

Barlijst 
De barlijst is te vinden op de HJC-site 
onder nieuws/barlijst. De meest actuele 
lijst hangt in het clubhuis. Hier kunt u 
ook uw naam invullen op een datum dat 
u het schikt. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Programma     
 

14 mei Fortrace 

28 mei IJsselmeerwedstrijden 

 
Informatie over bovenstaande evenement kunt u hieronder vinden, in de Schuimspatten, 

in het clubhuis of op onze internetsite www.haarlemschejachtclub.nl 

  

Toegangshek en code 
Het loophek is gesloten met een code van maandag t/m vrijdag van 
21.00 tot 09.00 uur en in het weekend van 18.30 tot 09.00 uur. Deze 
code is het oprichtingsjaartal van onze club. Geef deze code niet aan 
niet-leden. 

 

Haven 
• Wil iedereen zijn steiger bij zijn ligplaats met de bezem en water 

schoonhouden? 

• Gebruikt u regelmatig elektriciteit wil u dat dan doorgeven aan de 
havencommissaris. 

• Een boot maak je vast door een landvast van de boot om de 
bolder op de steiger (of met een lus) terug te brengen aan boord. 
Het restant van het landvast ligt dan aan boord. Hij wordt niet 
meerdere keren om de bolder gedraaid, zodat uw buurman deze 
niet meer kan gebruiken. Restanten landvasten liggen niet op de 
steiger, maar aan boord. Ook restanten landvast worden niet 
aan de meerpalen gehangen, maar aan boord. 

• Gaat u voor meerdere dagen weg mail of sms dan de 
havencommissaris. We kunnen uw box goed gebruiken. 

• Boten mogen alleen op de haven worden gezet als er een 
lidmaatschapnummer of naam op staat en u de 
havencommissaris hierover mailt. 

 

Passanten 
Zolang er geen havenmeester is wordt er van de leden verwacht dat zij 
eventueel passanten opvangen. Passanten kunnen liggen aan de 
meldsteiger en in de passantenboxen aan de E-steiger die allemaal 12 x 
3.80 als afmeting hebben. Geld graag innen en in het haven geldkistje in 
de keuken doen. 
 

Vlag of sticker 
Heeft u al een ‘verse’ HJC vlag in de mast of sticker op de boot? Ze zijn 
te verkrijgen bij Marja van Meerwijk. 
 

Vuilniscontainer 
Onze vuilniscontainers zijn er om ons boordafval in te gooien. Helaas 
worden ze ook gebruikt door leden om hun grofvuil van boord te 
verwijderen. De kosten van het legen van deze containers zijn bijzonder 
hoog en soms is de havencommissaris zelfs genoodzaakt ze extra te 
laten legen, wat weer extra kosten met zich mee brengt. (Over de 100 
euro)  Kortom heeft u afval van boord dat meer is dan uw gewone afval 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

door bijv. een verbouwing, neem dit dan mee naar huis en verwijder het 
zelf. Wij zullen het doorberekenen als we toch een lid aantreffen die zich 
hier niet aanhoudt. 
 

Oproep maandagavond werkavonden 
Iedere maandagavond is de zomerwerkploeg weer aan het werk. 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. 
 

Havenzaken 
Op de site onder ‘Haven informatie / algemeen’  staan veel zaken over 
het reilen en zeilen op de haven. Handig om door te lezen zeker voor 
leden die nog niet zo lang lid zijn. 
 

Prikbord 
Op het prikbord 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.  
 

HJC zeilteam 
Onze wedstrijdzeilers hebben weer diverse mooie resultaten geboekt. 
Bijv. Bart Lambriex heeft de Easter Regatta gewonnen. Verslagen van 
deze prestaties worden iedere week op onze site geplaatst onder 
nieuws. 
 

Zomerzeilcursus Beginners vol 
Op de deelnemerslijst is het al te zien: met 12 deelnemers is de 
Zomerzeilcursus 2011 ook helemaal vol. Dit seizoen zullen er dus maar 
liefst 4 HJC Optimist Beginners-groepen op de Mooie Nel zeilen (48 
nieuwe zeilers!), goed herkenbaar aan de blauw-geel-rood gekleurde 
zeiltjes van de HJC Cluboptimisten. Allemaal veel plezier gewenst 
tijdens de lessen, clubavonden en/of Zeilclinic en ….. misschien laten 
jullie je zelfs al eens uitdagen voor een wedstrijdje? 
 

Informatiemap 
Op de leestafel ligt een rode informatiemap. Hierin vindt u de 
hellingkalender, ledenlijst, kraanreglement, haveninformatie, 
ontruimingsplan, statuten, huishoudelijkreglement, havenreglement, 
enz. Leest u vooral het ontruimingsplan eens na. 
 

Waar zijn onze wedstrijdzeilers o.a.? 
30 april en 01 mei United4 Workum 
07 en 08 mei Combi Loosdrecht 
14 en 15 mei Combi Vlietland 
21 en 22 mei Combi Westeinder 
28 en 29 mei Combi Vinkeveen 
 

Vrijwilligers nodig 



Er zijn vrijwilligers nodig voor onderstaande zaken: 
• Het schoonhouden van het clubhuis, toiletten en kleedkamers.  
• Het afmaken van het rookhok.  
• Zeilinstructeurs voor polyvalk.  
• Het aanvragen van de millieuvergunning. 
• Het herschrijven van het reglement clubvaartuigen. 
• Beheer rescues. 

 
Heeft u belangstelling om u ook nuttig te maken voor onze club, meldt u 
dan aan bij de havencommissaris. Die kan u precies vertellen wat de 
werkzaamheden inhouden. 
 

Van het bestuur: Vergroting betrokkenheid en inzet HJC-
leden 
Het verenigingsleven en het voortbestaan van de HJC "drijft" op de 
participatie van de leden. Het bestuur maakt zich in toenemende mate 
zorgen over de groep inactieve leden bij de HJC die niet of nauwelijks 
deelnemen aan evenementen en zich niet inzetten voor de vereniging. 
Daarom zijn er vanuit het bestuur initiatieven genomen om nieuwe leden 
beter voor te lichten over alle activiteiten bij de HJC en de drempel te 
verlagen om zich actief in te zetten.  
Aan het einde van het jaar zal het bestuur echter ook in beeld brengen 
welke van de huidige ligplaatshouders bij de HJC niet deelnemen aan 
verenigingsactiviteiten en/of geen bijdrage leveren aan de vereniging. In 
het vervolgtraject zal worden bepaald hoe hierin verandering kan 
worden gebracht. 

 


