NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum: 23 maart 2012
Aanwezig volgens presentielijst: 64 leden en 7 donateurs en anderen
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden en ereleden Hin en Van
Beijeren van harte welkom.
Het is voor Wilko Emmens de laatste keer als voorzitter voor de HJC.
Helaas zijn de HJC de afgelopen maanden een lid en twee echtgenotes van leden ontvallen.
Er wordt een minuut stilte in acht genomen voor Marten van Steijn, José Feije en Marijke de
Haan.
Ingekomen stukken en mededelingen
Er is bericht van afmelding ontvangen van: Daniëlle van Meerwijk en Ewout Lubberink.
Daarnaast zijn er vragen van de heer Beeren en mevrouw Struijkenkamp ontvangen m.b.t.
de statuten. Deze worden verderop in het verslag behandeld.
Met betrekking tot de financiën kan het volgende worden gemeld:
- Het Gerard Schraafonds promoot sportactiviteiten voor de jeugd. De jeugdcommissie
heeft een donatie ontvangen van € 1500 voor de aanschaf van 2 cluboptimisten.
- Met het schaamrood op de kaken moet Wilko Emmens bekennen dat er bij
Watersportverbond financiële problemen zijn ontstaan. De afdeling topzeilen heeft
zich niet aan de begroting gehouden, waarmee een overschrijding van € 400.000 is
opgetreden. Daarnaast heeft het afscheid van een van de bestuursleden geld gekost.
Ook na toezicht van de Controleraad krijgt het Watersportverbond de financiën niet
onder controle. Wellicht overbodig om te melden is, dat een volgend voorstel voor
contributieverhoging absoluut onaanvaardbaar is.
Auke Bender heeft een brief namens 22 verenigingen opgesteld, waarin wordt
gevraagd een
vergadering uit te roepen ter verantwoording. Alvorens de
Ledenvergadering zal plaatsvinden, zal er eerst een bijeenkomst met de zgn. “3
musketiers” en het Watersportverbond worden belegd. Auke Bender houdt de HJC
van de voortgang op de hoogte.
Op 19 februari jl. heeft een bijeenkomst van de leden die in 2011 lid zijn geworden van de
HJC, plaatsgevonden. Inmiddels is de zgn. Jaarclub 2011 vol gas van start gegaan.
Wederom wordt aandacht gevraagd om dragende krachten voor bijvoorbeeld bij het
Pinksterevenement. Leden die dit evenement willen meehelpen coördineren zijn van harte
welkom.
Auke Bender toont een Artist Impression van de situatie zoals die naast de HJC gaat
ontstaan met de Roei- en zeilvereniging en de Reddingsbrigade. Genoemde verenigingen
zijn ook met de Gemeente in onderhandeling over de erfpacht.
Met betrekking tot de voortgang met gemeente Haarlem, kan gemeld worden dat er
nagenoeg geen voortgang te melden is. Wel zal op korte termijn een afspraak gemaakt
worden met Leonard Heukels, het nieuwe HJC bestuur en Wilko Emmens om het dossier te
bespreken, waarna een gesprek met de wethouder zal worden aangevraagd.
Notulen ALV d.d. 11 november 2011
De heer Spruijt heeft tijdens de ALV ook een Medal gekocht.

Hierna wordt het verslag, onder dankzegging aan de secretaris, goedgekeurd.
Jaarverslagen 2010/2011
De verslagen worden goedgekeurd met dank aan de bestuursleden.

Financieel verslag met toelichting 2010/2011
Peter Unkel geeft aan de hand van enkele sheets een toelichting op het financieel verslag.
Een aantal zaken springen hieruit:
- Sinds de verhuizing naar Schoteroog is in anderhalf jaar € 254.000 uitgegeven. Dit
geeft aan dat de HJC een financieel gezonde vereniging is.
- De rescues en motoren zijn nu tegen diefstal verzekerd (mits in de loods gestald).
- De opstalverzekering van de gebouwen is beëindigd, maar wel meegenomen in de
opstalverzekering van de Gemeente; het inventaris is wel verzekerd.
Er is een inventarislijst opgesteld.
- Opbrengst kleding bedraagt € 790; dit wordt nog in de stukken gecorrigeerd.
- Er is nog steeds een batig saldo: dit zal worden aangewend als buffer voor de
uitkomsten met de Gemeente.
- Jaap van der Leij merkt op dat de verslagen er goed uit zien en heeft geen fouten
kunnen ontdekken. Hij complimenteert hiermee Peter Unkel.
- Warner Lubberink: toelichting afschrijvingen: of je betaalt uit de voorzieningen
(gespaard i.v.m. verhuizing) of we investeren en schrijven af t.l.v. resultaat. Het
bestuur heeft besloten om de nieuw aan te schaffen middelen van de voorzieningen
te betalen.
Kascommissie
De kascommissie heeft op 16 februari 2012 bij Bureau Handgraaf Administraties B.V. het
financieel jaarverslag van de HJC 2010/2011 besproken en beoordeeld met de
penningmeester en met de Heer H. Beuking van genoemd bureau.
Tevens wordt opgemerkt dat er geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden.
De kascommissie heeft dit jaar aandacht besteed aan:
- Advieskosten
Dit betreft de kosten van juridische bijstand betreffende het verschil van inzicht met
de Gemeente Haarlem en voor een klein deel de kosten van het beëindigen van een
arbeidsrelatie.
- Verzekeringen
Ten aanzien van een deel van de vloot is geconstateerd dat in tegenstelling tot de
Polyvalken en Optimisten, 3 van de rescues slechts tegen wettelijke
aansprakelijkheid verzekerd zijn.
De kascommissie stelt het bestuur voor ook voor deze schepen een All-risk
verzekering af te sluiten.
Dit heeft de penningmeester inmiddels verzorgd.
- Voorraden
Het is de kascommissie opgevallen dat, vergeleken met de omzet, de voorraad
clubartikelen hoog is.
De kascommissie doet het bestuur een voorstel daar onderzoek naar te doen.
Daarnaast is het de commissie opgevallen dat het totaal van de voorraden het
verzekerde bedrag ruimschoots te boven gaat.
Het bestuur zou kunnen overwegen het verzekerde bedrag te verhogen.
- Inventarislijst
De kascommissie stelt, evenals een eerdere kascommissie, het bestuur voor een
inventarislijst op te stellen en deze jaarlijks te controleren.
Dit heeft de penningmeester inmiddels verzorgd.
Ten aanzien van de afschrijvingstermijn van de Sony LCD TV en de Blue Ray en
Digitenne stelt de kascommissie het bestuur voor de afschrijvingstermijn van 10 jaar
te wijzigen in 5 jaar.
Dit in verband met de te verwachten technische levensduur.
Dit heeft de penningmeester inmiddels aangepast.

De overige werkzaamheden van de kascommissie betroffen enkele steekproeven, in het
bijzonder:
Liquide middelen.
Sociale lasten (Personeelskosten).
Energie-en waterverbruik (Huisvestingskosten).
Diverse kosten (Bijdrage jeugdzeilen).
Conclusie:
De kascommissie heeft vastgesteld dat de onderliggende administratie van de
penningmeester een zeer verzorgde indruk maakt, de vragen konden adequaat beantwoord
worden.
Het geheel overziende is de kascommissie van mening dat de administratie goed verzorgd is
en het verslag, met in acht neming van bovenstaande opmerkingen, een juiste weergave
vormt van de financiële positie van de vereniging.
De kascommissie stelt de Ledenvergadering voor de penningmeester en daarmee het
bestuur, onder dankzegging voor hun niet geringe inspanningen, te dechargeren voor het
gevoerde financiële beleid.
Het is gebruikelijk dat de kascommissie bestaat uit 2 leden en een reserve lid. Op dit
moment zijn dat Nico Zuidam en Anne Baljet, er is echter geen reserve lid. Dick van den
Bergh stelt zich beschikbaar als reserve lid en de Ledenvergadering gaat hiermee akkoord.
Vaststellen begroting 2011/2012
De begroting 2011/2012 wordt vastgesteld, met dank aan de penningmeester.
Voorstel tot wijziging statuten HJC
Ton Beeren heeft het bestuur gevraagd om de beslissing om geen voordracht door 2 leden
te laten plaatsvinden, te herzien. Het bestuur geeft aan dat de huidige nieuwe leden weinig
tot geen mensen kennen op de HJC. Daarom is besloten om een voordracht door 2 leden te
doen of om 2 referenties op te geven. Dit zal op de site worden aangepast.
Tineke Struijkenkamp heeft opmerkingen ten aanzien van:
- Gezinslidmaatschap: dit dient als volgt geïnterpreteerd worden; wanneer ouders
voorzien in de financiën van bijvoorbeeld studerende kinderen, dan blijft er sprake
van een gezinslidmaatschap. Wanneer een gezinslid een eigen huishouding voert,
dan is er geen sprake meer van gezinslidmaatschap, maar van een eigen hoofd- of
gezinslidmaatschap
- Buiten lidmaatschap: er zijn momenteel 2 buitenleden, aan hen wordt de keuze
voorgelegd om donateur of lid te worden.
- Geen entreegeld voor voormalige HJC-leden: omdat dit niet altijd terug te vinden is in
het systeem, gaat het bestuur ervan uit dat deze leden ook zelf meedenken.
De statuten worden door de Ledenvergadering geaccordeerd, met uitzondering van Warner
Lubberink. De statuten zullen bij de notaris worden vastgelegd.
Fred Zuidam wordt bedankt voor zijn enorme inzet.
Hierna volgt een nieuw Huishoudelijk Reglement. Fred Zuidam zal gevraagd worden ook
deze te willen herzien.
Bestuursverkiezing
Volgens rooster treden af de penningmeester, de havencommissaris en de
wedstrijdcommissaris. De voorzitter treedt tussentijds af. De voorzitter, de havencommissaris
en de wedstrijdcommissaris hebben aangegeven dat zij zich niet herkiesbaar stellen voor de
komende periode van 3 jaar.
Het bestuur draagt de volgende kandidaten voor: voor de functie van voorzitter, Rob van
Zalingen, voor de functie van havencommissaris, Peter Vernout. Voor de

wedstrijdcommissaris en penningmeester is geen opvolging gevonden. Rob Hoogland zal
niet langer zitting nemen in het bestuur. Er is een wedstrijdcommissie samengesteld, waar
ook Rob Hoogland zitting in heeft. Een vertegenwoordiger in het bestuur is nog niet
benoemd en er zal tot opvolging is gevonden, tijdelijk via de voorzitter worden geïnformeerd.
De penningmeester heeft aangegeven tot opvolging beschikbaar is, in het bestuur te blijven
zitten.
Wilko Emmens spreekt vervolgens de scheidende bestuursleden, Rob Hoogland en Leo
Roelofs toe.
Rob Hoogland is officieel in 2004 als opvolger van Frans Brinkmann aangetreden, heeft
meteen en met veel enthousiasme de schouders eronder gezet. Een goede tandem met
eerst Annemieke Pierik, daarna Albert Jan Paauw en nu met Bas van Goor.
Rob is een beetje een stille kracht in het bestuur, maar heeft ongelofelijk veel werk verzet.
Buiten zijn directe aandachtsgebied was hij ook het aanspreekpunt voor slimme deals en het
aanboren van subsidiepotjes. De HJC staat op de kaart als wedstrijdorganiserende
vereniging met als hoogtepunt ieder jaar het Pinksterevenement.
Rob heeft ook veel meegedacht in denktank-bijeenkomsten.
Maar ook Monique, heeft meer dan haar steentje bijgedragen, onder meer als een van onze
redactieleden van de Schuimspatten.
Rob vindt het na 8 jaar tijd om het stokje over te dragen, het bestuur en Rob zijn op zoek
naar een opvolger. Wel blijft Rob deel uitmaken van de wedstrijdcommissie.
Vervolgens bedankt Rob het bestuur en de denktank, Bert van Veldhuijsen en zijn team,
Monique en Yvonne voor de Schuimspatten, Leo Roelofs voor de website.
Leo Roelofs is 12 jaar havencommissaris geweest. Met meer dan gewone inspanning heeft
hij tal van werkzaamheden verricht. Leo heeft ook wel de bijnaam Mister Checklist, voor alles
is er wel een lijstje. Leo kent ook iedereen.
Leo heeft tal van havenmeesters ingewerkt: Huub en Lena Houben, Wouter Klaassen en nu
Peter Janssen. Dat allemaal in een periode van spanning en onduidelijkheid over de
toekomst van de HJC. Leo probeerde altijd oplossingsgericht te werk te gaan, maar was ook
stevige onderhandelaar (met allerlei vertegenwoordigers van de Gemeente, aannemers en
leveranciers). Leo was eigenlijk altijd bereikbaar, waar hij ook in de wereld zat. Zo wordt ook
de website op sublieme wijze verder ontwikkeld. De kroon op al die inspanningen is voor Leo
de succesvolle verhuizing naar onze nieuwe plek.
Leo bedankt bestuursleden, hijsploeg, technische commissie en andere leden die hem al die
jaren geholpen hebben met de bouw en verhuizing. Leo is destijds gevraagd door Auke
Bender en heeft toen aangegeven dat hij dat wel voor een tijdje wilde doen. Het werd 12
jaar. Dank ook aan Wilko voor zijn leiderschap. Ook worden Monique Hoogewoonink en Rob
Hoogland bedankt voor hun luisterend oor. Daarnaast heeft hij ook veel tijd besteed aan het
jeugdzeilen: de jeugd heeft immers de toekomst. Nico Hin en Henk van Beijeren heeft hij
vaak benaderd voor advies (gevraagd en ongevraagd werd bijzonder gewaardeerd). Ook
wordt Hans Gortworst bedankt.
Maaike wordt bedankt voor de steun. Peter Vernout wordt als opvolger veel succes gewenst.
Wilko Emmens introduceert Rob van Zalingen als nieuwe voorzitter van de HJC. Rob van
Zalingen is een ondernemer, 55 jaar, getrouwd met Monique, heeft een paar jaar geleden
zijn zaak verkocht en is voornemens de nieuwe leden van de HJC nog beter te integreren.
Wilko wenst hem veel succes.
Nico Hin:
Eind 2003 heeft Nico Hin Wilko benaderd of hij voorzitter van de HJC wilde worden. De
inschatting toen was om 1 termijn te volbrengen.
Er was een goed team dus het zou niet teveel tijd kosten, uiteindelijk werden het 9 jaar en is
er ongelofelijk veel tijd ingestoken. Met het hart op de HJC-plaats heeft Wilko fier aan het

roer, in soms onstuimige zee, de HJC veilig naar de nieuwe haven geloodst. De
onderhandelingen met de Gemeente gingen en gaan niet altijd even soepel, maar met de
hulp van de medebestuursleden en denktank is soms het vuur aan de schenen gelegd.
Wilko is een rustige man, met een vriendelijke uitstraling, heeft feitenkennis, laat mensen in
hun waarde, motiveert en mobiliseert. De HJC is hem daar zeer erkentelijk voor.
Wilko zelf heeft nooit getwijfeld aan een goede locatie. Hij bedankt de bestuursleden,
Annelies voor haar steun en wenst iedereen veel succes.
Rob van Zalingen neemt het roer over. Er zal de komende periode veel tijd worden besteed
aan de communicatie met de Gemeente en het Watersportverbond. Watersport wordt
tegenwoordig anders bedreven en beleefd dan 30 jaar geleden. De HJC doet het goed, de
leden zijn aardig en de locatie is geweldig. Met dank aan Wilko, zal hij de voorzittershamer
overnemen.
Voordracht Leo Roelofs als erelid
Na de pauze vraagt Jaap van der Leij de leden om akkoord voor het erelidmaatschap van
Leo Roelofs.
Jaap van der Leij heeft van een aantal leden het verzoek ontvangen om Leo Roelofs tot
erelid te benoemen van de HJC. Omdat hij zoveel goeds heeft gedaan voor de vereniging.
Waaronder de technische realisatie van de nieuwe haven. Dit wordt unaniem aangenomen
door de leden.
Rob van Zalingen overhandigt de speld van het erelidmaatschap.
Peter Vernout introduceert zichzelf; wil doorgaan met de technische commissie. Peter
Vernout wordt veel succes toegewenst.

Ballotage commissie
Er heeft in de samenstelling van de ballotagecommissie een wisseling plaatsgevonden.
Ton Beeren is voorzitter, leden zijn Fred Zuidam, Cees van der Knaap, Onno van Viersen en
Ans Sjoordema. Er wordt 4x per jaar geballoteerd. De afgelopen tijd zijn 26 kandidaat-leden
geballoteerd, waarvan 2 afgewezen en 24 aangenomen. Veel gehoord fenomeen is dat men
meer op zoek is naar een ligplaats.
Uitreiking HJC-waarderingsprijs
Lid sinds geboorte; op school gezeten met oude voorzitter, fanatiek Europe zeiler, klein van
stuk, groot van daden, onverstoorbaar, tomeloze inzet, hart op de juiste plaats voor het
jeugdzeilen. Albert Jan Paauw krijgt met recht de HJC waarderingsprijs.
Evenementenkalender
11, 12, 13 mei naar het Scheepvaartmuseum (inmiddels al 34 inschrijvingen ontvangen)
24 maart lezing Henk Nicolai over AIS en radar
Henk van Beijeren stopt als evenementencoördinator. Er is opvolging gevonden in André van
Norden.
Wilko Emmens bedankt Henk van Beijeren voor de organisatie van alle evenementen.
Helaas waren deze niet altijd goed bezocht, maar talloze leden hebben er veel plezier aan
beleefd.
Wellicht is het een overweging om evenementen te combineren met andere verenigingen.
Wilko Emmens wenst André van Norden veel succes.
Rondvraag
Chris van der Lugt: Zijn er verbeteringen te constateren bij de bediening van de A9 brug?
Auke Bender meldt dat de problemen zijn aangekaart bij Rijkswaterstaat. Er is een brief
namens Watersportverbond en coördinator Staande Mastroute gestuurd.
De problemen bij de A9 brug zijn provisorisch opgelost. Problemen houden verband met
onderhoudsbudgetten. Wel is er geld vrijgemaakt voor wachtsteigers; deze worden in 2014
gerealiseerd. Daarnaast wordt geadviseerd om bij problemen mobiele nummers bellen en
deze niet via de marifoon te melden.
Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering en geeft het
woord aan erelid, de heer Hin.
Het scheidende bestuur wordt nogmaals bedankt. Voor het nieuwe bestuur ligt de lat hoog,
er ligt een uitdaging om dat niveau te handhaven en hij wenst de nieuwe bestuursleden veel
succes.

