NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum: 11 maart 2011
Aanwezig volgens presentielijst: 70 leden en 8 donateurs/introducés.
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden en de ereleden Hin
en Van Beijeren van harte welkom. Voorafgaand aan de behandeling van de agenda
vraagt hij een moment stilte ter nagedachtenis van Jaap Blom die in december vorig
jaar is overleden.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
De voorzitter meldt dat er geen ontwikkelingen zijn t.a.v. de erfpachtovereenkomst
met de gemeente Haarlem. Ondanks dat er geruchten zijn over een
conceptovereenkomst, weten we als HJC niets. De HJC betaalt de “oude”
erfpachtsom en wacht verdere ontwikkelingen af.
De vergadering wordt door de voorzitter geinformeerd over het voornemen om na de
zomer een start te maken met de herziening van de statuten van de HJC. Deze zijn
op een aantal punten dringend aan herziening toe.
In dat verband vraagt hij aan de ledenvergadering het akkoord voor de verhoging van
de jeugdleeftijd van 18 naar 21 jaar, zodat deze gelijk ligt met de jeugdleeftijd van het
Watersportverbond. Omdat de huidige jeugdleeftijd in de statuten is opgenomen, is
instemming van de ledenvergadering nodig. De huidige hoofdleden beneden de 21
jaar die van dit besluit nadeel ondervinden worden gecompenseerd. De
ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel.
Vervolgens gaat de voorzitter kort in op het geplaatste artikel over het ontslag van de
havenmeester in een lokale krant in Haarlem. Het artikel bevat de nodige
onwaarheden en er wordt nog nagedacht of een reactie richting de redactie van deze
krant noodzakelijk is. Inmiddels loopt de procedure voor de werving van een nieuwe
havenmeester en er zijn twee selectiecommissies gevormd die hiermee eind maart
aan de slag gaan.

3.

Notulen ALV d.d. 12 november 2010
Het verslag van de vergadering van 12 november 2010 wordt, met dank aan de
secretaris, zonder wijziging goedgekeurd.

4.

Jaarverslagen 2009/2010
De voorzitter vraagt de vergadering of er opmerkingen zijn over de in de
Schuimspatten gepubliceerde jaarverslagen. Dit is niet het geval, waarna de
voorzitter de jaarverslagen vaststelt en de bestuursleden bedankt voor het verslag
van het afgelopen seizoenjaar.
Hij geeft vervolgens het woord aan de penningmeester voor een toelichting op de
financiën en het financiële verslagjaar 2009/2010.

5.

Financieel verslag met toelichting 2006/2007
De penningmeester begint zijn toelichting op het financiële verslag met de
mededeling dat het een positief financieel jaar is geweest. De opbrengsten zijn t.o.v.
vorig jaar gestegen met vrijwel het zelfde percentage (7,62%) als de kosten (7,5%).
Er is een batig saldo van 22.978 euro.

Na de behandeling van een aantal onderdelen van de verlies- en winstrekening stelt
hij voor om het batig saldo toe te voegen aan de voorzieningen en de advocaatkosten
ten laste van de voorzieningen te brengen. De ledenvergadering stemt hiermee in.
6.

Verslag kascommissie
Ter toelichting op dit punt geeft de voorzitter aan dat het bestuur door
omstandigheden gedwongen is geweest om een beroep te doen op de “oude” niet
benoemde kascommissie, bestaande uit Fred Wehrmeijer en Herman Zonjee. Als
blijkt dat hiertegen geen bezwaar is geeft hij het woord aan Herman Zonjee voor een
terugkoppeling van het onderzoek dat de kascommissie heeft gedaan.
De heer Zonjee rapporteert dat de kascommissie bij het bureau Handgraaf het
financiële verslag heeft beoordeeld en besproken met de penningmeester. Zij komt
tot de conclusie dat de opschoning van de debiteuren-/crediteurenadministratie is
gerealiseerd.
Verder heeft zij aandacht besteed aan de investeringen (nieuwe haven), de
voorzieningen, de verzekeringen en de proceskosten. Daarnaast zijn er steekproeven
genomen t.a.v. de banksaldi, de OZB en een aantal kostenposten. De kascommissie
heeft geconstateerd dat de huidige opstallen niet verzekerd zijn omdat het
onduidelijkheid is wie de rechtmatige eigenaar is. Inmiddels is hiervoor
“verzekeringstechnisch” een oplossing gevonden.
De kascommissie is tot de conclusie gekomen dat de administratie een zeer
verzorgde indruk maakt en een juiste weergave is van de financiële positie van de
vereniging. De kascommissie stelt voor om de penningmeester en daarmee het
bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. De ledenvergadering
volgt het advies van de kascommissie en dechargeert het bestuur.
De voorzitter vraagt hierna aandacht voor de bezetting van de nieuwe kascommissie.
Hij roept de leden op om zich hiervoor te melden. Hij zal dit punt zonodig in de
najaarsvergadering weer aan de orde stellen.

7.

Vaststelling begroting 2010/2011
Bij de toelichting op het financiële jaar 2009/2010 heeft de penningmeester ook een
toelichting gegeven op de begroting 2010/2011. Op vraag van de voorzitter gaat de
ledenvergadering akkoord met de gepresenteerde begroting.

8.

Bestuursverkiezing
Bij dit agendapunt neemt het bestuur afscheid van de secretaris (Fred Zuidam), de
jeugdcommissaris (Albert Jan Paauw) en de clubhuiscommissaris (Arie van de
Koppel).
Zij hebben zich alle drie niet herkiesbaar gesteld en het bestuur is gelukkig met de
kandidatuur van Bas van Goor en Monique Hoogewoonink voor respectievelijk de
functie van jeugdcommissaris en secretaris. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld
waarmee de vergadering onder applaus akkoord met de aanstelling van beide
bestuurders. Voor de functie van clubhuiscommissaris is het bestuur nog in gesprek
met een kandidaat en er is goede hoop dat deze vacante functie ook op korte termijn
ingevuld kan worden.
Met een aantal markante eigenschappen, herkenbare bijdragen en veel waardering
voor hun inzet bedankt de voorzitter achtereenvolgens Arie, Albert Jan en Fred voor
hun waarde voor de vereniging in de afgelopen jaren. Deze waardering wordt
ondersteund met bloemen, een passend cadeau en een warm applaus van de
ledenvergadering.
In hun slotwoord bedanken de drie ex-bestuurders het bestuur voor de plezierige
samenwerking en wensen het bestuur in haar nieuwe samenstelling heel veel
wijsheid toe en steun vanuit de vereniging.
De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om de ledenvergadering te
waarschuwen dat het in zijn algemeenheid veel moeite kost om nieuwe

bestuursleden te vinden. Voor deze bestuurswisseling is weer een oplossing
gekomen maar volgend jaar treden er weer drie bestuursleden af. De vereniging kan
zonder bestuur niet functioneren en voorkomen moet worden dat bijvoorbeeld een
clubhuis gesloten moet blijven omdat geen enkel lid bereid is om
clubhuiscommissaris te worden.
9.

Ballotagecommissie
De heer Finnema geeft een overzicht van de, in het afgelopen jaar, geballoteerde
leden. Er zijn 60 aanmeldingen voor het lidmaatschap ontvangen. Hiervan zijn er 47
geballoteerd en zijn er 9 afgewezen. De heer Finnema is niet langer voorzitter van de
ballotagecommissie en wordt opgevolgd door de heer Beeren.

10.

De HJC waarderingsprijs
De voorzitter reikt de HJC-waarderingsprijs uit aan de heer Hans Gortworst, deze
heeft tijd nog moeite gespaard om tijdens en na de verhuizing de havencommissaris
met raad en daad terzijde te staan.
Dit heeft in het bijzonder zijn vruchten afgeworpen tijdens de uitvoerige gesprekken
met alle bij de bouw en verhuizing betrokken partijen.

11.

Rondvraag
De heer Finnema stelt een vraag of, met de komst van een nieuwe havenmeester,
het niet verstandig is om de vakantieperiode van de havenmeester te verplaatsen van
januari naar de zomer (bv. juli).
Dat betekent een beter toezicht op de haven in de stille winterperiode en er zijn in de
zomer voldoende leden die de werkzaamheden van de havenmeester kunnen
overnemen. Het bestuur zegt toe om dit voorstel te bespreken in de
bestuursvergadering.

12.

Sluiting
Met dankzegging aan alle aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering en geeft het
erelid, de heer Hin, het woord.
De heer Hin spreekt zijn bewondering uit voor de heren Cees van Beijeren en Oebele
Dijk die de afgelopen periode de besneeuwde wegen naar de HJC hebben
getrotseerd om het reilen en zeilen van de HJC te laten doorgaan. Ook spreekt hij zijn
dank en waardering uit voor al datgene gedurende het afgelopen verenigingsjaar
door bestuur en vrijwilligers is gepresteerd en wenst het bestuur ook voor de
komende periode veel succes.

