
Haarlemsche Jachtclub   

Notulen Algemene Ledenvergadering van 24 mei 2022 

Aanwezig: zes bestuursleden en een kandidaat-lid van het bestuur; 57 stemgerechtigde 

leden. 

Afwezig met bericht: Fred Zuidam, Ronald ter Haar, Fleur Finnema, Rob Hoogland,  

Hans en Tineke Struijkenkamp. 

Opening 

De voorzitter, Wilko Emmens, heet iedereen welkom en merkt op dat het fijn is dat wij 

elkaar weer in het clubhuis kunnen ontmoeten, nadat de vorige Algemene Leden 

Vergaderingen digitaal gehouden moesten worden in verband met het rondwarende 

corona-virus.  

 

Huldiging vlaggendragers en uitreiking Poelsnipbeker 

Het woord wordt gegeven aan Bernard ter Horst. Slides worden getoond en de volgende 

vlaggendragers worden gehuldigd.  

Felix Mulder: 1e Combi Haarlem / Combi Haarlem verenigingsprijs en vele andere prijzen 

Diederik Engler: 1e Combi NL / Combi Haarlem verenigingsprijs 

Max Breur: 3e Combi NL 

Boudewijn Grootes: 1e Splash Tour Alkmaar 

Vera ter Horst: 2e United 4 sailing en meer  

Jorien Hin: 2e United 4 sailing en meer  

Renee Groeneveld: Nederlands kampioen Matchracen  2e WK Women Matchrace 

Bart Lambriex: Wereldkampioen 49er 

Vervolgens wordt de Poelsnipbeker uitgereikt aan Vera ter Horst en Jorien Hin.  

Er volgt een warm applaus voor de vlaggendragers en de winnaar van de poelsnipbeker. 

Bernard wordt bedankt voor de presentatie. 

Notulen ALV d.d. 22 april 2021 

Het verslag van de Algemene ledenvergadering van 22 april 2021 is door alle aanwezigen 

goedgekeurd en bij deze met dank aan de secretaris gearresteerd.  

De voorzitter deelt mede dat het geschil met Wilco Dijk kort na de Algemene 

ledenvergadering in goed overleg en tot tevredenheid van het bestuur is opgelost. 

Ingekomen stukken en mededelingen 

Het bestuur heeft voorafgaand aan deze vergadering een vraag van Ben Koren ontvangen. 

Deze vraag zal later deze avond bij de rondvraag worden behandeld. 

Met het in acht nemen van een minuut stilte worden staande de volgende leden herdacht, 

die na de vorige ALV zijn overleden: Raymond Duchesne (22 december 2021), Cees Kuijper 

(18 maart 2022) en oud-lid Marlies Schonewille-Muller (21 april 2022). 



De voorzitter meldt dat in het clubhuis een nieuwe clubvlag boven de bar hangt. Dit is de 

clubvlag van de Eugene Yachtclub in de USA. Deze vlag is aan de Haarlemsche Jachtclub 

geschonken door oud HJC-lid Evert Slijper. De heer Slijper is eind zestiger jaren naar 

Amerika geëmigreerd en is daar lid geworden van de Eugene Yacht Club. Hij zeilt daar nog 

steeds actief in een 3-mans zwaardboot en in een 20 voets-kieljachtje. In 2020 bezocht 

de heer Slijper tijdens een vakantie in Nederland de HJC, trof daar de heer Danny van 

Deursen, waarop na een gesprek clubvlaggen werden uitgewisseld.  

 

Vervolgens wordt medegedeeld dat op Schoteroog de bouw van de zonneweide aan de 

zuidkant in 2023 zal worden gestart. Een prima plan. De HJC is goed en tot tevredenheid 

betrokken bij de plannen die nu worden gerealiseerd.  

Punt van aandacht blijft het voornemen van het college van B&W tot aanleg van een of 

meer grote windmolens op Schoteroog. Natuurlijk moet iedereen bijdragen aan de 

energietransitie maar over de wijze waarop blijven wij graag met de Gemeente in gesprek. 

Athalie Stegeman stelt de vraag hoe het zit met de 3 windmolens die er nu staan. 

De voorzitter laat weten dat de eigenaar het recht heeft de windmolens te vervangen door 

2 grote windmolens. Tot op heden is hier geen voortgang in geboekt. 

Vaststellen jaarverslagen 

De jaarverslagen zijn gepubliceerd op de ledensite onder Mijn HJC en in de “Schuimspatten 

2022”. 

Het betreft de volgende verslagen: 

a. Voorzitter  

 

b. Havencommissaris 

 

c. Clubhuiscommissaris 

 

d. Jeugdcommissaris 

 

e. Jeugdbestuur 

 

De opstellers worden bedankt voor de goed geschreven verslagen.  

Er is slechts 1 opmerking van Bernard ter Horst. Hij merkt op dat er in het verslag 

van de jeugdcommissaris niets is vermeld over het gehouden combi-evenement. 

De jeugdcommissaris laat weten dat dit item helaas is ondergesneeuwd. 

De verslagen worden unaniem goedgekeurd.  

Financiële zaken  

a. begroting 2022  

 

b. tarieven 2022  

 

c. vaststellen kascontrolecommissie  

 

 

 

 

 



d. vaststellen jaarrekening 2021  

 

Op een scherm worden de cijfers, voor een ieder leesbaar, weergegeven. De 

penningmeester licht diverse posten toe, waaronder de uitgaven aan ‘het strandje’ 

en de personeelslasten.   

Aan de voorziening ‘groot onderhoud’ wordt € 10.000 toegevoegd.  

€ 309 blijft over voor de algemene reserve.  

De penningmeester wordt bedankt voor de presentatie, de begroting en tarieven 

2022 worden unaniem goedgekeurd.  

Verslag kascontrole commissie 

Momenteel bestaat de kascommissie uit twee leden, Jan van Ek en Michiel Wijn. Francis 

Jak is gevraagd om in 2023 als reserve-lid tot de kascommissie toe te treden. Alle 

aanwezigen zijn akkoord me deze benoeming. 

Bij de op 13 april jl. gehouden kascontrole van de cijfers bleek Michiel Wijn verhinderd. 

Derhalve heeft Anneke Bennen zijn taak waargenomen. Jan van Ek en Anneke hebben de 

cijfers doorgenomen en hebben geen onrechtmatigheden geconstateerd. Op de gestelde 

vragen werden goede antwoorden gegeven. Anneke merkt op dat er veel is gedaan en dat 

het er keurig uit zag.  

Decharge bestuur voor gevoerde beleid 

De vergadering verleent het bestuur unaniem decharge voor het gevoerde beleid. 

Vaststelling/aanpassing ballotagecommissie 

De commissie bestaat momenteel uit vier heren. Naast verjonging is het gewenst dat ook 

dames tot de commissie behoren. Fleur Finnema en Fleur Pals zijn gevraagd tot de 

commissie toe te treden. De dames hebben laten weten zich voor de commissie in te willen 

zetten. Met hun benoeming gaan alle aanwezigen akkoord. 

Bij toerbeurt zullen de 6 commissieleden balloteren.  

Hoewel er door veel leden vrijwilligerswerk wordt verricht laten sommige nieuwe leden 

verstek gaan wanneer zij worden gevraagd voor activiteiten waar zij zich bij de aanvraag 

van het lidmaatschap wel voor hebben opgegeven. Het voornemen is deze leden na te 

bellen met de vraag wat ze voor de vereniging kunnen betekenen.  

Bestuurszaken 

De voorzitter meldt dat de penningmeester, Peter Unkel, na jarenlange trouwe dienst (12 

jaar) de fakkel bij goedkeuring van de ALV aan Mark van Ingen gaat overdragen. Al die 

jaren heeft Peter de schatkist goed bewaard. Naast de financiën beheerde Peter ook e-

captain en personeelszaken. Peter wordt enorm bedankt voor zijn pragmatische en 

ontwapende manier van het vervullen van de functie en krijgt een groot compliment voor 

alle tijd en energie die hij ook in lastige tijden in de HJC heeft gestoken. Cadeaubonnen en 

een mooie bos bloemen worden overhandigd.  

Peter neemt het woord en bedankt voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij laat weten 

dat hij in de jaren veel hulp heeft ontvangen van Tineke Struijkenkamp en Yvonne Finnema 

en bedankt hen daarvoor. 

Het bestuur stelt als opvolger van de penningmeester Mark van Ingen voor en laat weten 

dat Mark al ruim een half jaar met Peter heeft meegelopen. Alle aanwezigen gaan hiermee 

akkoord en daarmee treedt Mark toe tot het bestuur.  



Daarnaast laat de voorzitter weten dat de jeugdcommissaris, Monique Pals haar 

bestuurstaak ad-interim tot de volgende ALV in het najaar blijft voortzetten.  

De jeugdcommissaris neemt het woord en laat weten dat na 7 jaar administratie, 

jeugdcommissie en de functie van jeugdcommissaris het tijd is voor verjonging.  

Hierbij wordt opgemerkt dat het jeugdzeilen de laatste jaren enorm is gegroeid. 

Monique wil niet tijdens het seizoen opstappen maar hoopt dat iemand zich nu al voor de 

functie zal melden zodat die met haar de komende maanden kan meelopen. De aanwezigen 

waarderen de inzet van Monique met applaus.  

De voorzitter roept eenieder die hier eens met het bestuur over van gedachten wil wisselen 

op zich bij hem of het bestuur te melden.  

 

Vervolgens laat de voorzitter weten dat tot zijn genoegen Nico Hoek de laatste maanden 

als kandidaat bestuurder aan bestuursvergaderingen deelneemt. Eventuele benoeming tot 

algemeen bestuurslid volgt in de najaarsvergadering. Hij levert nu een bijdrage aan het 

aanpassen/samenstellen van  statuten en het huishoudelijk reglement.  

Bekendmaking vrijwilliger van het jaar  
 

Alvorens de vrijwilliger van het jaar wordt bekendgemaakt laat de voorzitter weten dat 

talloze mensen  zich voor de club hebben ingezet maar dat er een keuze gemaakt moet 

worden. Genoemd wordt Jos Ridder die zich bij nacht en ontij ingespannen heeft en als 

blijk van waardering ontvangen hij en zijn echtgenote Danielle een mooie bos bloemen.  

Vervolgens wordt de vrijwilliger van het jaar bekendgemaakt: Nico Hin.  

Al eerder is Nico als ere-lid benoemd maar hij blijft zich al jaren op alle mogelijke fronten 

onvermoeibaar inspannen. 

Nico is verrast en wil graag een rectificatie, hij is van mening dat vele anderen voor de 

prijs in aanmerkingen komen maar het bestuur beslist. Het bordje wordt opgeschroefd.  

Aan Marja, zijn echtgenote, die het al jaren laat gebeuren wordt een bos bloemen 

uitgereikt.  

 

Plan clubhuis aanpassingen, begroting 

Het plan is te lezen op het ledendeel op de site van de HJC 

Deze avond is ook gesproken over de plannen van verbouwing van het clubhuis. 

Het begon als een groot plan tot een rigoureuze verbouwing waar het bestuur veel heil in 

zag. Omdat de penningmeester heeft laten weten dat het plan financieel een brug te ver 

is werd het plan aangepast zoals dat op de website is gepubliceerd.   

De investering die wij nu voor ogen hebben betreft schilderen, waaronder het zwart 

schilderen van het plafond en aanschaf meubilair.  

Hierop komen veel reacties (een aantal worden hieronder genoteerd):  

Leo Roelofs raad het bestuur af de plafonddelen zwart te schilderen omdat dit ten koste 

gaat van de leefbaarheid; slecht horende mensen kunnen dan niet meer alles verstaan. 

De penningmeester laat weten dat het juist is dat de isolerende werking slechter wordt.  

Warner Lubberink ziet de noodzaak niet en vraagt zich ook af of we dit wel moeten doen 

en begrijpt niet waarom we het doorzetten. 

Auke Pals is voor het plan tot moderniseren, vernieuwingen voor de toekomst 



Marja Hin verwacht na de aanschaf van nieuwe meubels en het verwijderen van de tafel 

die al jaren in het clubhuis staat geen verenigingsgevoel meer te hebben maar het gevoel 

een chic restaurant te bezoeken. 

Athalie Stegeman pleit voor openstaande deuren 

John Bal merkt op dat er nog veel werk op de haven verzet moet worden en verwacht dat 

als het plan doorgaat en de werkgroep belast wordt met het schilderen, dat minstens 5 tot 

10 mannen een maand werk zullen hebben.   

Henk van Beijeren vindt de geplande uitgaven te hoog en vraagt de ‘oude tafel’ te laten 

staan zodat de oudere mensen goed kunnen zitten.  

De clubhuiscommissaris laat op de reacties weten dat het bestuur achter dit plan staat en 

dat stilstand achteruitgang betekent.  

De voorzitter neemt het woord en geeft aan dat het bestuur teleurgesteld is door de 

reacties omdat zij vindt dat een stap naar de toekomst gemaakt moet worden. Op grond 

van de reacties wil het bestuur nu geen besluit aan de vergadering voorleggen maar wordt 

voorgesteld een enquête rond te sturen.  

De volgende Algemene Ledenvergadering zullen we besluiten hoe er met het plan verder 

wordt gegaan. De vergadering kan zich vinden in deze aanpak.  

 

Aanpassing Statuten 

 

Project aanpassing statuten, HHR, Havenreglement,          

stallings/verhuurovereenkomst 

We zijn onder meer in het kader van de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) 

verplicht de statuten aan te passen. Hier wordt hard aan gewerkt. Onder meer Nico Hoek 

levert hier een bijdrage aan.  

Voorts laat de voorzitter weten dat het watersportverbond zich heeft aangesloten bij het 

Instituut Sportrechtspraak (ISR) en het verbond adviseert de leden-verenigingen in hun 

statuten bepalingen op te nemen die ertoe strekken dat hun leden verplicht zijn de 

toepasselijkheid van de reglementen van het ISR te aanvaarden en de daaruit 

voortvloeiende verplichtingen na te komen, voor zover het gaat om doping, matchfixing 

en/of seksuele intimidatie.  

Het is een complexe materie en zodra de concepten klaar zijn zullen zij, voordat zij aan de 

ALV ter goedkeuring worden voorgelegd, getoetst worden bij een aantal deskundige leden.  

Vervolgens wordt gesproken over verzekeringen en aansprakelijkheid.  

Wellicht wordt het noodzakelijk een huurovereenkomst met de leden aan te gaan voor de 

winterstalling op de kant.   

Het advies van het Watersportverbond daarover wachten we af.  

Introductie sponsorcommissie 

Deze commissie bestaat uit Athalie Stegeman en Sjef van Steen, die al veel tijd en energie 

in sponsoring gestoken hebben. Het blijkt nodig om aan een aantal punten nog wat extra 

aandacht te schenken voordat het plan gepresenteerd kan worden. 

Het agendapunt wordt daarom geparkeerd tot de volgende Algemene Ledenvergadering. 



 

 

 

Mededelingen Evenementencommissie 

Auke Bender neemt het woord en deelt het volgende mede. 
 
3e zondag van de maand 
Door corona konden in het afgelopen winterseizoen de geplande 3e zondagen van de 
maand helaas geen doorgang vinden. Toen de corona maatregelen werden opgeheven kon 
de laatste lezing van de 3e zondag ook niet doorgaan omdat de gastspreker geveld was 
door corona. 
Alle geplande voordrachten worden doorgeschoven naar het komende winterseizoen. 
Gelukkig konden de Bingoavond en de PubQuiz wel doorgang vinden. En met zo’n groot 
succes dat dit zeker ook weer herhaald gaat worden. 
 
HJC 105 jaar 
Op 8 oktober a.s. gaan we vieren dat de HJC 105 jaar bestaat.  
's Middags is er een nautisch evenement en een receptie, gevolgd door een feest met "live" 
muziek in de avond.  
Voor het eten wordt gedacht aan een divers aanbod met behulp van  foodtrucks. 
De voorzitter roept iedereen op vooral te komen. 
 
De evenementencommissie bestaat momenteel uit maar een paar personen en Auke 
Bender wil in 2023 stoppen als coördinator. Er is dus echt behoefte aan versterking. 
Bij deze wordt iedere geïnteresseerde uitgenodigd om zich bij de commissie aan te melden. 
 

Mededelingen Watersportverbond 

De provincie Noord-Holland heet de Ambitiekaart Waterrecreatie een herwaardering 
gegeven. 
De Ambitiekaart heeft o.a. tot doel om vaargebieden met elkaar te verbinden, sluizen en 
bruggen en vervallen vaarwegen opnieuw in gebruik te nemen. 
Hiervoor is een inventarisatie gemaakt en zijn projecten ingedeeld op haalbaarheid op 
korte termijn, middellange en lange termijn. 
Een project in de regio Haarlem wat de provincie NH en de gemeente Haarlem graag willen 
realiseren in het weer bevaarbaar maken van de trekvaart naar Amsterdam. Helaas is 
Amsterdam niet erg enthousiast over dit plan. Daar is dus nog wat werk te verrichten. 
 
Een ander onderdeel van de Ambitiekaart is de ontwikkeling van de Westeinderscheg, een 
gebied van het zuiden Amsterdam tot het einde van de Westeinder plassen. Hier wil men 
graag een doorsteek maken van de Westeinderplas naar de Drecht en ook een verbinding 
van de Oosteinder Poeltjes met het Amsterdamse Bos en de Amstelveense Poel. Ook wil 
men onderzoeken of de forten van de Stelling van Amsterdam weer met elkaar verbonden 
kunnen worden met bevaarbaar water. Dit was vroeger ook het geval. Bij de forten rond 
de Westeinderplassen schijnt dit het eenvoudigst te gaan en daar start wellicht een 
proeftraject. 
 
Sinds 1 januari 2022 geldt op alle Amsterdamse wateren het Doorvaartvignet. Een 
uitzondering zijn het Noordzeekanaal en het IJ. Dit zijn rijkswateren in beheer bij de Port 
of Amsterdam. 
Echter Amsterdam beschouwt de oevers en zijwateren als Amsterdams gebied. 
Dit geldt ook voor het deel van het IJsselmeer tussen Uitdam, Pampus en de hoek van het 
IJ. 



Dit betekent dat voor het varen en het nemen van een ligplaats ook het Doorvaartvignet 
verplicht is. Het Regioteam van het Watersportverbond heeft samen met de HISWA hier 
tegen bezwaar aangetekend bij de gemeente Amsterdam. Ook hebben zij aangedrongen 
op een betere verkrijgbaarheid van het vignet. 
 
Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft ons gewaarschuwd dat 2022 mogelijk weer een 
uitzonderlijk droog jaar kan worden met consequenties voor de bediening van de sluis te 
Spaarndam. De protocollen die wij met Rijnland in 2018 hebben afgesproken bij een 
dreigende droogte periode zijn aangescherpt. Dit houdt in dat er zeer tijdig 
waarschuwingen uit gaan als dit onverhoopt mocht gaan plaatsvinden. 
 
De voorzitter laat vervolgens weten dat bij het watersportverbond momenteel alles op 
rolletjes loopt.  
Het huishoudelijk reglement is op orde en daar mogen wij blij mee zijn. 
Dat wij aan het watersportverbond verbonden zijn heeft een toegevoegde waarde. 
Onder meer is er een platform recreatiesport en een platform wedstrijdsport zeilen. 
Het verbond heeft een mooi cursusaanbod en is digitaal goed bereikbaar. Ook kan er raad 
worden verkregen over het op poten zetten van het vrijwilligersbeleid. 
 

Rondvraag 

Rob van den Hoek heeft een vraag over de drinkwatervoorziening op de stijgers.  

De havencommissaris laat hierop weten dat er op de stijgers geen mogelijkheid is 

drinkwater te tappen omdat er geen garantie is dat er geen legionellabacterie in het water 

aanwezig is. Ooit was er op de waterleiding  een systeem om het water te spoelen. Door 

het spoelen ging echter veel drinkwater verloren en er ontstond geen zekerheid dat er 

geen legionellabacteriën meer in het water waren.   

Vervolgens deelt de havencommissaris mede dat het toegestaan is een boot met 

drinkwater te wassen mits er op de slang een spuitje is waardoor wordt voorkomen dat 

veel drinkwater verloren gaat. De voorkeur heeft het wassen van de boot met een puts.  
 

Ben Koren heeft een vraag omtrent het opzeggen van een ligplaats voor 1 januari. Hij heeft 

dit jaar zelf mogen ervaren hoe lastig het is om een planning te maken omtrent de verkoop 

van je schip, afspraken maken en gebrek aan zekerheden die hierbij komen 

kijken. Testvaarten gaan niet met een boot die op de kant staat, maar je moet wel al je 

ligplaats opzeggen bijvoorbeeld. Gevraagd wordt of het huidige beleid omtrent het 

opzeggen van een ligplaats voor 1 januari toe is aan een herziening?  

De voorzitter reageert op deze vraag en deelt mede dat de vaste lasten op de club 

doorgaan er dat er bij de begroting rekening met de inkomsten is gehouden maar dat de 

problematiek onze aandacht heeft en dat wij de wetgeving op dit gebied gaat volgen. Op 

de reeds toegezonden facturen aan ligplaatshouders waarvan de boot voor het 

zomerseizoen is verkocht zullen we vóór 1 juli terugkomen. 

Herman de Bock merkt op dat het soms erg glad is op de stijgers. De havencommissaris 

zegt hierop dat er een oproep is gedaan de stijgers te schrobben en dat ca 85% hierop 

positief gereageerd heeft. De oproep zal voortaan elk jaar worden gedaan. Op de stijgers 

zijn bij de reddingsboeien bezems opgehangen en gevraagd wordt aan een ieder deze 

bezems te gebruiken en de eendenpoep en dergelijke in het water te vegen. 

De vertegenwoordiger van het jeugdbestuur, Emma van de Knaap, komt vervolgens aan 

het woord. Sinds een jaar bij de bestuursvergaderingen aanwezig, ze vindt het interessant 

en vindt het positief dat de jeugd ook een mening kan geven.  

Tenslotte roept zij allen op vooral naar het strandje te komen.  



 

Sluiting 

Ons erelid Nico Hin neemt het woord en bedankt het bestuur voor de laatste periode. We 

zijn goed door de corona-periode heen gekomen. Veel is gedaan, het plan van ‘het strandje’ 

is gerealiseerd. Daarnaast worden de vele vrijwilligers bedankt voor alles wat door deze 

inspanning is bereikt.  

Vervolgens bedankt de voorzitter alle leden voor hun aanwezigheid en wenst iedereen nog 

een fijne avond.  

 
 


