NOTULEN Algemene ledenvergadering 15 november 2013

Aanwezig volgens presentielijst: 59 leden en 5 donateurs - partners.
Afwezig met kennisgeving: Fred Hoep, Wilko Emmens, Jan de Gelder, Cees Kuiper,
Goos Finnema, Maria Hoogland.
1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden en ereleden, Hin,
Van Beijeren en Roelofs, van harte welkom. Tevens heet hij Renée Groeneveld
welkom en er is een moment van stilte voor de overledenen.
2.

Huldiging Vlaggendragers en uitreiking Poelsnipbeker

* Het huldigen van de vlaggendragers werd ook dit najaar weer met mooie beelden
en bijpassende muziek ondersteund. Per kandidaat werd door Dirk Huizinga de
prestaties genoemd die hebben geleid tot vlaggendrager 2013. Dit jaar mogen zich
vlaggendrager van de HJC noemen:
Hannah van Goor, Heleen Wolters, Renée Groeneveld, Bart Lambriex, Daan de
Groot, Ewout Lubberink, Finn Holtrop, Huub Lambriex, Ole Grootes, Victor Vreede.
* De Poelsnipbeker werd dit jaar uitgereikt aan Finn Holtrop, met 93 starts. Een nipte
overwinning want Bart Lambriex, vorig jaar nog houder van de Poelsnipbeker, heeft
er 92 gevaren.
3.

Ingekomen stukken en mededelingen

* Digitale Schuimspatten: Besproken in de vergadering dat we dit jaar starten met
een dubbele uitgave, zowel digitaal als op papier. De voorzitter stelt voor om in maart
te evalueren en een enquête te houden. Tevens kunnen de leden dan aangeven de
Schuimspatten te willen ontvangen op papier ofwel gebruik te maken van de digitale
versie. Er zullen altijd een aantal exemplaren in het clubhuis neergelegd worden. Het
kostenplaatje is dat het plm. € 5000 per jaar minder gaat kosten. Alles kan in kleur en
de filmpjes kunnen dan getoond worden. Voordeel is ook dat je op een link kunt
klikken en je kunt opgeven voor een evenement.

* Mail van Nico Hin: Vraag hoe wij in de toekomst met de jeugd omgaat. Dit pakt het
bestuur op en wij willen dit gaan combineren met ons 5 jaren plan. Wij gaan een
soort van 2e denktank samenstellen vanuit de jeugd en de ouderen in onze club.
* Ook de tradities, door Nico Hin op papier gezet, zijn besproken en wij kunnen de
“gevoelige” punten beter overzien. Het beste voorbeeld hiervan is dat het gehele
bestuur vanavond in pak met stropdas/ketting is aangetreden.
4.

Notulen ALV van 22 maart 2013

Het verslag wordt, met dank aan de secretaris, zonder wijziging goedgekeurd.
* Opmerking van Leo Roelofs. Er is op de website een extra verwijzing onder het
kopje Nieuws-ledenpagina gekomen, die je, door de code van het hek in te typen,
kunt inzien. In de toekomst willen we daar het smoelenboek gaan plaatsen.
Een ieder die dit niet wil, kan dit bij de secretaris melden.
5.

Opvolging/vacatures bestuursleden

Goos Finnema stelt zich niet herkiesbaar voor een nieuwe periode en hij wordt door
de voorzitter bedankt. Daar hij er zelf niet bij kon zijn i.v.m. werkzaamheden, is het
bedankje aan zijn vrouw gedaan met de bijbehorende enveloppe. Hij/zij wordt met
applaus bedankt. Er komt nog een persoonlijk bedankje voor Goos in de volgende
ALV.
Gerard van ’t Wout gaat hem opvolgen. Hij stelt zich zelf voor en zal in de volgende
ALV, indien er geen tegenkandidaten worden voorgedragen, worden benoemd.
Gerard is 2 jaar lid en heeft er zin in en hoopt op de medewerking van allen.
6.

Verkiezing voorzitter

De voorzitter, Rob van Zalingen, wordt officieel benoemd. Doordat hij een periode
heeft overgenomen van de vorige voorzitter was deze procedure nodig en is hij door
de leden met applaus aangenomen.
7.

Stand van zaken Gemeente/erfpachtcontract

Repliek van de Gemeente ontvangen (250 pagina’s). Rob vat dit in 2 regels samen.
“Jullie hebben nooit pacht gehad maar huur en wij zeggen de huur op als we niet het
niet eens kunnen worden. Alles wat ooit afgesproken is door een burgemeester /
wethouder is niet geldig als het niet op schrift staat”.
Rob heeft dit met de Denktank besproken en geeft aan dat er ook wat wijzigingen
zijn in de samenstelling van de Denktank t.w. er zijn 2 juristen bijgekomen. We
hebben het volste vertrouwen dat de rechter gunstig zal beslissen.
Siebold de Vries heeft een heel nieuwe visie gegeven op het geheel waar onze
voorzitter heel blij van werd.

Dan hebben we nog het traject van Ben Dekkers wat al eerder is besproken. Het
gaat om het recht van de Gemeente op de 11 ha grond aan de Slaperdijk.
Financiële zaken en begroting 2014
Doordat er verleden jaar besloten is de jaarstukken van 1 januari tot 31 december te
laten lopen geeft Rix de Roo nu een overzicht van alleen het 4e kwartaal.
Opgemaakt door Peter Unkel (oud penningmeester).
Positief was het goede resultaat van het jeugdzeilen
Budget 2014. We hebben de cijfers van 2012 gebruikt om een zo’n betrouwbaar
mogelijk weergave te krijgen voor het budget 2014.
Tarieven worden volgens CBS verhoogd.
Huisvestingskosten wordt herinvesteringskosten.
8.

Plannen HJC

Watersportbond
* Auke Bender geeft een korte toelichting betreffende de plannen van het
Watersportverbond en Rijkswaterstaat.
Rijkswaterstaat moet bezuinigen, dit houdt in dat er veel werkplekken gaan
verdwijnen. Gevolg daarvan is dat de ochtendbediening van brug Buitenhuizen,
Rijksweg 9 en Rijksweg 44 m.i.v. 2015 komt te vervallen in de winter en in het
voor/naseizoen. Mocht er toch een ochtendbediening gewenst zijn dan moet in die
periode van te voren contact op worden genomen met Rijkswaterstaat.
Er is nog overleg over de definitie “wat is voor/ en naseizoen” en hoe lang je van
tevoren contact moet opnemen.
De Provincie wil graag een vlotte doorloop invoeren van het Noordzeekanaal naar de
Kaag, de zogenaamde "Blauwe Golf"- maar Rijkswaterstaat ligt dwars. Er komt een
proef om te kijken wat het beste zal zijn voor de ochtendbediening brug Rijksweg 9.
Wordt vervolgd.
* Het Watersportverbond kampt met teruglopende inkomsten (lotto/toto en subsidies).
Dit zal inhouden dat er op het kantoor van het Watersportverbond arbeidsplaatsen
verdwijnen, waardoor minder belangrijke zaken minder aandacht zullen krijgen. Met
ingang van 1 januari 2014 komt er een nieuwe bestuursstructuur. Daarbij zullen
verenigingsondersteuning en belangenbehartiging een meer prominente plaats
krijgen.
Jeugdcommissie
* Bas van Goor geeft aan zijn functie in maart 2014 over te dragen aan Henk Warnar.
Zoals eerder genoemd is Bas zeer tevreden over het jeugdzeilen. Ze hebben zelfs de
reclame op de trailer gesponsord gekregen - t.w. de Efteling - die niet met reclame op

de trailer wil staan maar de HJC wel financieel ondersteund (gedurende 2 jaar). We
kunnen de trailer dus met reclame van andere (toekomstige) sponsoren beplakken.
* Punt van aandacht is om zoveel mogelijk nieuwe “jonge” zeilers binnen te halen.
We hebben wel redelijk veel aspirant gevorderde zeilers, maar het accent moet nu
liggen op de beginnende zeilers.
Instructeurs zijn er gelukkig genoeg.
* We hebben voor het eerst een najaarscompetitie gehouden en dat gaan we meer
doen. Is als erg leuk ervaren. Ook hebben we voor het eerst een groot water clinic
gevaren onder leiding van Auke Holtrop. Gaan we ook continueren. We zullen met
plm. 5 à 6 A zeilers landelijk gaan varen.
* De HJC combi. We gaan toch de Pinkstercombi organiseren. Alleen nog de vraag
of een 2 of 3 daags evenement gaat worden.
* Rob van Zalingen merkt nog op dat we 2 Fun Yaks gaan kopen met 10 of 8 PK
motor.
Wedstrijdcommissie
HJC gaat de openingswedstrijden organiseren in april, de Scouting wordt weer
begeleid. Het OCN heeft gevraagd het NK team zeilen te organiseren. Tevens
hebben ze gevraagd gastheer te zijn voor het 40 jarig jubileum. De “12-voets jollen”
club heeft gevraagd om een klasse-evenement te mogen varen (eind augustus). In
september gaan we weer korte wedstrijden varen.
Havencommissaris
De loods wordt in het voorjaar door Strukton opgeknapt. Peter Vernout heeft contact
opgenomen met de nieuwe projectmanager van de Gemeente- de heer Jeroen
Braakman. Hij gaat wat zaken bespreken die niet in orde zijn in het clubhuis o.a. het
legionella probleem. We gaan meer steigers aanleggen. Hij bedankt alle vrijwilligers
en de technische commissie.
9.

Evenementencommissie

André van Norden heeft assistentie van Cees van Deijl gekregen. Alle evenementen
staan in de Schuimspatten.
Plannen:
* Over zeilend vrachtschip de Gulden Leeuw in januari een lezing geven, je kunt dus
als opstapper mee, rum proeven en chocolade proeven.
* America’s Cup- de enige Nederlander die ooit heeft meegevaren– vragen voor een
lezing

* Echtpaar Rutte (3 jaar rond de wereld gevaren) vragen om een lezing te geven.
Hij wil graag wat jeugdleden zien die in de evenementencommissie plaats willen
nemen om ook hun ideeën te horen en zodoende die groep wat meer te betrekken bij
het reilen en zeilen van de HJC. Vraagt aan Bas van Goor om zijn medewerking.
10.

Rondvraag

Hans van Ravenzwaaij nodigt iedereen uit voor een bezichtiging c.q. meezeilen met
de Gulden Leeuw. Hij schrijft een stukje voor de Schuimspatten.
Rob bedankt alle vrijwilligers en dat wordt met applaus bevestigd.
11.

Sluiting

Nico Hin bedankt het bestuur. Hij spoort aan om tot een betere mix te komen tussen
jong en oud. Hij was erg blij, dat tijdens de warme zomerdagen “zijn” tuin zo goed
bewaterd is.
De voorzitter sluit de vergadering met dank aan de aanwezige leden.
Ans Persoon, secretaris

