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Koffie 
Zeven dagen in de week is er van 10.00 
tot 10.30 uur koffie in het clubhuis. 
Bijzonder gezellig. 
 
Barlijst 
De barlijst is te vinden op de HJC-
website. De meest actuele lijst hangt in 
het clubhuis. Hier kunt u ook uw naam 
invullen op een datum dat u het schikt. 
 
Havenmeester 
Dinsdag is de vrije dag van onze 
havenmeester. Wij verzoeken u deze 
dag te respecteren. Ook staat de 
etenstijd 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. 
 
Nieuws 
Via Twitter en Facebook en onder de 
knop 'nieuws' van onze website worden 
bijna dagelijks actuele informatie, 
uitslagen, foto's e.d. geplaatst. Heeft u 
actuele zaken voor deze pagina’s dan 
kunt u deze sturen naar de webmaster. 
 
Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief wordt verzonden via het 
e-captain systeem. In dit systeem zit de 
ledenadministratie. Mocht u een 
probleem hebben met de ontvangst of 
een e-mailadres wijziging o.i.d. dan 
graag een mail naar de 
ledenadministratie. De maand dat u de 
Schuimspatten ontvangt, ontvangt u 
geen Nieuwsbrief. Oudere 
Schuimspatten en Nieuwsbrieven vindt 
u op Mijn HJC. 

 

14, 15 oktober Sluitingswedstrijden HJC 

15 oktober Sluiting Seizoen 

22 oktober Lezing en 3e zondag van de maand borrel 

Voor het volledige programma kijk hier. 
 
Sluitingswedstrijden HJC 
Uiteraard ook in ons jubileumjaar de bekende HJC 
sluitingswedstrijden! Alles HJC’ers doe mee en traditiegetrouw 
zijn deelnemers van de andere verenigingen rond de Mooie Nel 
ook van harte welkom! Voor wie? 
Kajuitboot kleiner en groter dan 8 meter, Open Klasse 
(waaronder onze 2 Polyvalken), Laser (Masters), Splash/Flash 
en natuurlijk de Optimist A/B en C. 
Wedstrijdleiding: Bert met zijn team zorgt voor de solide 
wedstrijdleiding en perfecte banen. 
Programma: 
Klik hier voor alle informatie zoals aanvangstijden, inschrijven 
(ter plekke) en huur van een cluboptimist of clublaser. 
Oproep: 
Om het evenement mogelijk te maken ben ik opzoek naar 
vrijwilligers voor de rescue en de informatie/inschrijfbalie. Meld 
je aan bij mij dan kunnen we er met elkaar weer een mooi 
evenement van maken! Dank alvast voor je hulp! Adse Jelles 
 
Lezing en 3e zondag van de maandborrel  

In oktober starten we 
weer met de 3e zondag 
van de maand borrel. De 
borrel is een maand 
vervroegd; normaal 
starten we in november, 
maar omdat Henny 
Zomerdijk en Tjerk 
Koops een reis om de 
wereld gaan maken, ze 

vertrekken in november, willen ze hun verhaal vertellen over de 
voorbereiding en tevens afscheid nemen van de clubleden. 
Vanaf Las Palmas steken ze op 19 november over naar St. 
Lucia, een reis van 2700 mijl, en op 6 januari 2018 gaan ze met 
40 boten de wereld rond. 
Eenieder die van avontuur houdt en misschien ook nog eens 
zo’n reis wil maken, is het een aanrader om hun verhaal aan te 
horen en vragen te stellen. 
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Winterwerkploeg 
De winterwerkploeg is weer 
begonnen. Iedere woensdag 
vanaf 10.00 uur wordt er 
gewerkt o.l.v. de technische 
commissie om onze haven nog 
mooier en gebruiksvriendelijker 
te maken. Tussen de middag 
wordt er gezellig een kop soep 

gegeten en na afloop staat er iets sterkers te wachten. Het is 
bijzonder gezellig en iedereen (m/v) is van harte welkom. In ons 
fotoalbum komt u diverse impressies van de werkdagen zien. 
 
Havenmeester 
Havenmeester zijn is een drukke baan. Zes dagen per week 
staat onze havenmeester voor u klaar buiten al zijn andere 
werkzaamheden. Daarom wil ik uw aandacht vragen voor twee 
zaken: zijn rusttijden en de beste manier om contact met hem te 
hebben. Rusttijden: 
· Op dinsdag is onze havenmeester vrij. 
· Iedere dag is er lunch van 12.00 tot 13.00 uur en diner van 
18.00 tot 19.00 uur. 
Op deze vrije dag en tijdens de maaltijden gelieve de 
havenmeester niet te storen.  
Contact met havenmeester: Telefoneren kost veel tijd en haalt 
hem steeds van zijn werkzaamheden af. Het beste kunt u op de 
volgende manieren met hem in contact komen. 
· De havenmeester is voor bijv. het afmelden bij afwezigheid, 
afspraken over boot uit het water enz., primair te bereiken via 
WhatsApp, SMS of e-mail. Hij kan uw vragen of opmerkingen 
dan behandelen op een moment dat het hem uitkomt. 
· Telefoneer alleen voor zaken die absoluut niet schriftelijk 
kunnen. Als er toch getelefoneerd moet worden, dan graag 
overdag op doordeweekse dagen. Ook de havenmeester 
gunnen we een rustige avond/weekend. 
· Op de haven is hij tijdens zijn werkuren overdag altijd aan te 
spreken. Zijn werktijden hangen in de hal van het clubhuis op 
het mededelingenbord van het bestuur. 
Voor de duidelijkheid: 
- De havenmeester is 24/7 via zijn mobiele nummer (06-
33716379) bereikbaar voor (medische) noodgevallen. 
E-mail: havenmeester@haarlemschejachtclub.nl 
Laten we er met zijn allen op letten dat wij de havenmeester zijn 
rust momenten gunnen en via de correcte methode contact met 
hem opnemen. Peter Vernout, havencommissaris 
 
Mijn HJC en foto's 
Omdat de pagina's 'Ledenlogin' en 'Ledenpagina' teveel op 
elkaar leken heeft de Ledenpagina een nieuwe naam gekregen 
nl 'Mijn HJC'. Deze pagina is te vinden in het menu onder 'Info'. 
De pagina opent u met de bekende code die ook voor het 
toegangshek wordt gebruikt. Op deze pagina zijn nog steeds 
o.a. de bekende zaken te vinden zoals Notulen, Financiële 
verslagen, oudere Schuimspatten en veel contactpersonen. 
Maar ook een kolom met waar er allemaal foto's zijn geplaatst. 

https://www.flickr.com/photos/57131364@N05/albums
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De bekende foto's worden op verzoek weer geplaatst in een 
klassiek fotoalbum. 
 
Sluiting seizoen 15 oktober  
Direct na de prijsuitreiking van de sluitingswedstrijden, rond 
16.00 uur, wordt het seizoen afgesloten door onze voorzitter 
door het laten zakken van de clubwimpel. Alle leden worden 
daarvoor en voor de gezellige sluitingsborrel uitgenodigd.  

 


