Jaarverslag voorzitter 2018
Het verenigingsjaar 2018 was in veel opzichten een stuk rustiger dan het turbulente jubileumjaar
2017.
De HJC verkeert in goede gezondheid met een licht stijgend ledenaantal, heeft een financieel
solide basis en een bloeiend jeugdzeilprogramma. Een aandachtspunt vormt de terugloop in
belangstelling voor de grotere ligplaatsen. In tegenstelling tot het verleden is er vrijwel geen
wachtlijst. De aanleiding hiervoor is te vinden in de brede trend van bezit naar gebruik en de
geleidelijke verandering in ons ledenbestand.
Eind 2017 stonden wij voor de tweede maal in korte tijd voor de uitdaging om een nieuwe
havenmeester te vinden. Met de aanstelling van Anja Dijk per 1 april 2018 denkt het bestuur een
goede keuze te hebben gemaakt. De combinatie nieuwe havencommissaris en nieuwe
havenmeester heeft wel wat uitdagingen opgeleverd. Inmiddels is een en ander in rustiger
vaarwater aangeland en wij denken in 2019 de goede trend te kunnen voortzetten.
Een grote tegenvaller was de sluiting van de sluis te Spaarndam gedurende de maand augustus.
Op de korte termijn leidt dat tot overlast, extra kosten voor onze leden en gemiste passanteninkomsten, maar op de lange termijn kan een onbetrouwbare verbinding met het Noordzeekanaal
invloed hebben op de continuïteit van onze vereniging. De HJC heeft het voortouw genomen om
hier het gesprek met het Hoogheemraadschap Rijnland over aan te gaan. Dit resulteerde in een
presentatie op de HJC en een brief namens de Haarlemse verenigingen aan Rijnland. Een
uitnodiging voor een gesprek is daarop ontvangen. Ook het Watersportverbond is erbij betrokken.
Het bestuur heeft gedurende het jaar 10 keer vergaderd. Over het algemeen waren alle
bestuursleden aanwezig. Alle vergaderingen zijn genotuleerd. Leden zijn van harte uitgenodigd
om voorafgaand aan de bestuursvergadering hun zegje te doen, indien zij daar aanleiding toe
zien.
Helaas wordt daar vrijwel geen gebruik van gemaakt, hoewel er op de achtergrond toch vaak
kritiek blijkt te bestaan. Het bestuur betreurt dat die kritiek niet bespreekbaar wordt gemaakt op
de plek waar dat zou moeten, n.l. bij het bestuur. Deze gang van zaken is voor mij aanleiding
geweest dit in onze najaarsvergadering aan te roeren. De HJC stelt zich ten doel voor alle leden,
ongeacht de wijze waarop zij watersport beoefenen, een plek te zijn waar zij graag komen. Maar
mocht dat langdurig niet zo worden ervaren………….. niemand is verplicht lid!
Zoals bij de HJC gebruikelijk is, zijn er twee Algemene Ledenvergaderingen gehouden. In de
voorjaarsvergadering is Peter Vernout afgetreden en is zijn functie van havencommissaris
overgenomen door Wilco Dijk.
In verband met verandering van werk is Arie van de Koppel in de najaarsvergadering afgetreden.
Hij werd door Gerbrand Janssen opgevolgd. In dezelfde vergadering trad ook de
jeugdcommissaris Wim Telman af. Monique Pals en Bernard ter Horst hebben samen zijn functie
overgenomen. Zij hebben de taken onderling verdeeld en deze combinatie lijkt goed te werken.
Last but not least is onze vertrouwde secretaris Ben Dekkers opgevolgd door Sybout van der
Meer. Alhoewel deze pas kort lid is, heeft hij de handschoen opgepakt, en heeft hij het
secretariaat op zich genomen. Wat mij betreft, is dat een goed voorbeeld van een snelle inzet
voor de vereniging.
Veel dank is verschuldigd aan de afgetreden bestuursleden, want er is door hen veel werk verzet!
De HJC kan zich bij veel klussen beroepen op talloze vrijwilligers, die vaak meer doen dan hun
steentje bijdragen. Toch blijft het lastig om voor een aantal “rollen” een constante invulling te
vinden. Daarom heeft het bestuur besloten op 15 oktober een “wervingsavond” te organiseren.
Wij hebben daarop met leden die bij de ballotage hebben aangegeven, zo’n rol te willen vervullen,
van gedachten gewisseld.
Het bestuur en de deelnemers waren over deze aanpak zeer te spreken. Het leverde onder andere
een secretaris op. In 2019 zullen wij dit zeker herhalen. Ook zullen de “nieuwe leden-middagen” in
ere worden hersteld. De eerste staat nu gepland voor februari 2019.

De HJC is lid van het Watersportverbond. Dat is belangrijk voor onze wedstrijdzeilende leden en
wij vinden het belangrijk ook op landelijk niveau vertegenwoordigd te zijn. Toch loopt niet alles bij
het Watersportverbond naar wens. Met name bij uitsluitend toervarende verenigingen bestaat
onvrede. Uw voorzitter heeft in 2018 in een werkgroep gezeten, die op dat vlak aan het bestuur
van het watersportverbond een advies moest uitbrengen over de strategie voor de komende
jaren. Dit rapport is uitgebracht en het bestuur is aan de slag gegaan om de aanbevelingen te
implementeren. Wij hopen dat de toegevoegde waarde van het Watersportverbond daarmee nog
beter tot zijn recht zal komen.
Samenvattend kijk ik met plezier terug op 2018: de HJC heeft ondanks alle bestuurswisselingen
een gemotiveerd nieuw bestuursteam staan en kan 2019 met vertrouwen tegemoet zien.
In 2019 zal de focus op verduurzaming liggen. Dat betekent onder andere het scheiden van afval
en het minder gebruiken van plastic. Ook wordt er gekeken naar de aanschaf van zonnepanelen
om daarmee ons energieverbruik terug te dringen.
Verder beraadt het bestuur zich op vermindering van de vrijblijvendheid van het leveren van een
bijdrage aan de club. Het bestuur denkt daarbij aan het draaien van bardiensten, deelname aan
werkdagen/werkavonden en aan andere activiteiten. Per slot van rekening genieten wij op de
haven van mooie faciliteiten en lage tarieven, maar die zijn niet vanzelfsprekend.
Daarnaast zal het bestuur zich uiteraard blijven inzetten om de gang van zaken zo soepel mogelijk
te laten verlopen en daarbij rekent zij op de inzet van de leden.
Wilko Emmens.

