NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum: 11 november 2011
Aanwezig volgens presentielijst: 69 leden en 3 donateurs en anderen
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden en ereleden Hin en Van
Beijeren van harte welkom.
Huldiging vlaggendragers
Rob Hoogland heeft evenals voorgaande jaren weer een spectaculaire presentatie in elkaar
gezet, waarin de vlaggendragers om hun uitstekende prestaties worden geroemd. Dit jaar
mogen zich vlaggendrager van de HJC noemen:
Dirk Bennen (10e vlag), Mirja Dooren, Ewout Lubberink, Bart Lambriex, Renée Groeneveld,
Hannah van Goor, Jurriaan Everwijn, Finn Holtrop, Wessel Sikking, Veronique de By,
Charlotte Sikking, Ties Jelles, Femke Adamse, Wouter Duetz, Wouter Steffens, Robbie
Bielas, Stan Hart, Janneke Hin, Frans Hin, Auke Holtrop en Robert Holtrop.
Janneke Hin maakt van de gelegenheid gebruik om de afwezigheid van Renée Groeneveld
toe te lichten. Sinds 2004 hebben leden van de HJC een paar keer heel dichtbij een
Olympische nominatie gestaan. Dit geldt ook voor Renée Groeneveld. Door omstandigheden
heeft Renée een paar maanden geleden gebroken met het Verbond. Zij heeft niet stilgezeten
en heeft met nog 2 andere dames (Bes en De Koning) een nieuw team geformeerd en is nu
in training voor de kwalificaties in mei 2012. Dat kan echter niet zonder sponsoring en
hiervoor is een sponsorprogramma opgezet met zgn. Medals.
De voorzitter is verheugd te melden dat het bestuur heeft besloten namens de HJC een
Medal van € 750 te kopen.
De Poelsnipbeker wordt ook dit jaar weer uitgereikt aan Bart Lambriex; dit jaar heeft hij 154
starts gemaakt.
Ingekomen stukken en mededelingen
Er is bericht van afmelding ontvangen van:
Daniëlle van Meerwijk, Peter Vernout, Ton Beeren, Leo Roelofs, Goos Finnema, Peter
Unkel, Hans de Vries, Albert Jan Paauw, Arco Ruigrok, Henry Heemskerk, Menno
Sjoordema, Herman Zonjee, Hans Gortworst, Anne Baljet en Danny Struijkenkamp.
De voorzitter meldt dat zich nog niet eerder de gelegenheid heeft voorgedaan om de
hijsploeg te bedanken. Ook dit jaar hebben zij hard gewerkt om alle boten weer keurig op
de nieuwe bokken te zetten. Net op de wal, moet er ook weer nagedacht worden over
wanneer de boten weer te water gaan. Dit zal geschieden op 31 maart en 1 april 2012. Wil
men eerder en staat men vooraan, dan zijn daar afspraken met de havencommissaris en
havenmeester over te maken. De schepen in de loods zullen het weekend daarop (7 en 8
april) te water gaan. Een aantal leden merken hierbij op dat dit het Paasweekend betreft. Dit
zal worden besproken in het bestuur en nadere mededelingen hieromtrent zullen volgen via
de site.
Vervolgens meldt de voorzitter dat er tijdens de Ledenvergadering van het
Watersportverbond op 19 november gesproken en gestemd zal worden over de
contributieverhoging. De highlights worden aan de hand van een korte presentatie
doorgenomen. De contributie gaat van € 17,00 naar € 19,00 per lid. In het kort wordt
geschetst waarvoor de verhoging wordt doorgevoerd (€ 0,50 is een geïndexeerde verhoging,
daarnaast wordt de verhoging aangewend om het structureel financieel tekort te dekken en
daarmee het eigen vermogen te versterken, de serviceverlening/ondersteuning naar de
verenigingen zal worden vergroot en er vindt versterking plaats van de marketing en
communicatie).

De kostenstructuur van het Watersportverbond is erop gestoeld dat topsport hoofdzakelijk uit
sponsoring wordt gefinancierd, maar ook uit algemene contributie. Is dit terecht of onterecht?
Het moge duidelijk zijn dat de HJC de topsport ondersteunt. In 2010 heeft het
Watersportverbond door budget overschrijding bij topsport daar een extra bijdrage moeten
leveren. Het Verbond krijgt de financiën moeilijk onder controle en er is op mistige wijze
gerapporteerd. Met het huidige bestuur is een verbetering waarneembaar. Vanuit de
overheid zijn daarnaast steeds minder subsidies te verwachten. De verwachting is dat het
voorstel tijdens de ALV van het Verbond wel wordt aangenomen.
Het bestuur stelt voor akkoord te gaan met voorwaarde van de 80-20 verdeling met als
motivatie een gezonde koepelorganisatie. De hoogte van de contributie loopt niet uit de pas
met andere koepelorganisaties in Nederland.
De voorzitter zal nog wel vragen stellen tijdens het financieel vragenuurtje over de subsidie
aan de Marrekrite en aan Vereniging IJsselmeer, dergelijke organisaties dienen eigenlijk uit
eigen ledenwerving middelen aan te trekken. Naar alle waarschijnlijkheid zijn hier
afloopregelingen voor opgenomen.
De heer Lubberink vraagt zich af hoe bovenstaande zich verhoudt met de uitspraak die 2
jaar geleden ook is gedaan door het Watersportverbond. Er was een toezegging met harde
garanties, die tot op heden nog steeds niet waarneembaar zijn. Er zou een bewaking voor de
begroting moeten komen. De voorzitter is het daar mee eens en neemt dit ook mee in het
financieel vragenuur. Zo blijkt het budgetbewakingssysteem voor de topsport nog niet te
functioneren.
De heer Van der Leij sluit zich aan bij de heer Lubberink. Hij vindt het ongepast van het
Verbond dat ten tijde van mondiale bezuinigingen dergelijke voorstellen worden gedaan. Hij
stelt daarom voor om tegen de voorstellen te stemmen.
De heer Dijk is ook tegen; het Watersportverbond is voor alle watersporters. Nu wordt naar
zijn mening slechts duidelijk dat het voor de ondersteuning van de topsport dient.
Terugtreden uit het Watersportverbond is voor de HJC geen optie.
Na stemming zijn 2 leden tegen en de overige leden gaan akkoord.
Wijziging van de statuten
De heer Zuidam is bereid gevonden om de vorm en inhoud van de statuten onder de loep te
nemen. De volgende punten zullen onder andere worden aangepast:
- Verandering jeugdlidmaatschap
- Buitenlidmaatschap is afgeschaft
- Wijziging financieel jaar (van 01 januari t/m 31 december); geeft zuiverder beeld
- Het verenigingsjaar zal hiermee gelijk getrokken worden; betekent een eenmalige gebroken
contributie
- Taalgebruik wordt gemoderniseerd
- Tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart 2012, zullen de statuten, na juridische
toetsing, ter goedkeuring worden aangeboden aan de leden.
Bij afwezigheid van de havencommissaris, doet de voorzitter nog de volgende
mededelingen:
- De vakantie van de havenmeester zal in tegenstelling tot eerdere situaties, een aantal
keren voor kortere periode zijn. Zijn afwezigheid wordt door de leden opgevangen.
- Binnenkort zullen de heer Finnema en de havenmeester contact opnemen met eigenaren
van de eigen (oude) bokken. De vraag aan hen zal zijn of zij de bok zelf verwijderen of dat
deze bij oud ijzer mag.
95-jarig jubileum
In oktober 2012 bestaat de HJC 95 jaar. Mevrouw Jutjens wordt daar de vlaggendrager van.
Zij doet dat in samenwerking met een aantal leden, die zij hiervoor zal benaderen. Budget is
vastgesteld. NB: Het jubileum zal op een nog nader te bepalen datum plaatsvinden.

Notulen ALV d.d. 11 maart 2011
Het verslag wordt onder dankzegging aan de secretaris, goedgekeurd.
Bestuurswijzigingen
In verband met het feit dat tijdens de ALV van maart 2012 4 bestuursleden zullen aftreden en
niet herkiesbaar zijn, zijn huidige bestuursleden op zoek naar kandidaten. Op dit moment
worden gesprekken gevoerd met mogelijke kandidaten. Over namen worden nu geen
mededelingen gedaan, totdat kandidaatstelling definitief is. De voorzitter doet een dringend
beroep op leden die bestuursfuncties willen vervullen, is het niet voor maart 2012 dan is het
natuurlijk ook mogelijk voor een volgende ronde. Uw kandidatuur is van harte welkom.
Opvolging clubhuiscommissaris
De leden gaan akkoord met de benoeming van de heer Finnema als clubhuiscommissaris.
Van de penningmeester
Bij afwezigheid van de heer Unkel geeft de voorzitter een toelichting op de financiële situatie
van de HJC.
- Er is de afgelopen periode € 180.000 uit eigen middelen voorzien in de inrichting van de
nieuwe haven. Dit is mede mogelijk gemaakt dankzij een zorgvuldig financieel beleid in de
afgelopen jaren. De voorzitter geeft aan dat dit een compliment waard is en de leden
ondersteunen dit.
- Er is een sluitend boekjaar met een positief resultaat.
- Het debiteurensaldo is met dank aan mevrouw Struijkenkamp op een laag niveau.
- Maar er moet nu weer gebouwd worden aan een nieuwe buffer t.b.v. onderhoud op termijn,
er moet weer wat “vet op de botten”.
- De kascommissie heeft 2 nieuwe leden, te weten Nico Zuidam en Anne Baljet.
Aandachtspunt is nog om het rooster van aftreden te borgen.
Van de jeugdcommissaris
De heer Van Goor geeft een korte terugblik op het afgelopen seizoen:
- In 2011 hebben zich 48 beginners aangemeld en positief om te melden is dat een grote
groep hiervan doorstroomt naar 2012.
- Begin 2012 zal er een core-stabilitytraining door Gea Jutjens worden gegeven.
- Voor 2012 hebben zich al 57 zeilers ingeschreven; dit betekent ook dat de capaciteit onder
de loep zal worden genomen.
- De Combi C-groep heeft afgelopen jaar sponsoring ontvangen en er is kleding geregeld.
- Het NK Teamzeilen voor Optimisten was een groot succes en zal in september 2012 weer
worden georganiseerd.
- Clinic teamzeilen vindt plaats op 9 en 10 juni 2012.
- Op de kosten van het jeugdzeilen wordt strak gestuurd en zoals het zich nu laat zien
bedruipt het zichzelf.
Kortom, er gebeurt veel bij de jeugd, dus houd de site vooral in de gaten!
Stand van zaken HJC-haven
De voorzitter meldt dat er nagenoeg geen voortgang is te melden. Onlangs is Vergadering
Waterrecreatie Haarlem bijeen geweest en daar heeft de voorzitter een schaduw raadslid
gesproken die zich wil inzetten voor de HJC. Het gaat dan met name om elektra en
verlichting Mooie Nelweg. Er zit beweging in. Contacten en contracten met Liander zijn
gemaakt en afgesloten, het wachten is nu op concrete actie.
Ten aanzien van het erfpachtcontract kan gemeld worden dat het contact met de
stadsadvocaat niets heeft opgeleverd en dat eerdaags een hernieuwde start wordt gemaakt
met de bodemprocedure (na overleg met de Denktank).

Programma Evenementencommissie
De heer Van Beijeren geeft een toelichting op de evenementen die tot en met het voorjaar
staan gepland.
Rondvraag
De heer Horsten.
Hij verzoekt of de heer Finnema en de havenmeester zo spoedig mogelijk contact op willen
nemen met de leden inzake de bokken. Dit in verband met werkzaamheden op dat deel van
het haventerrein.
De heer Jutjens.
Draaitijden Rijksweg: Auke Bender levert nog stukje aan met juiste tijden
Mevrouw Lubberink.
Heeft het idee opgevat om voor Renée Groeneveld “met de pet rond te gaan” om namens de
leden ook een Medal te kopen. Aan het einde van de avond is een bedrag van € 450
opgehaald! Daarnaast meldt zij dat de heer Leen Oostra ook een Medal heeft gekocht.
Nagekomen bericht vanuit het Watersportverbond
In de regio staat de HJC op de 2e plaats als het gaat om de grootte van de verenigingen. De
HZV staat op de 1e plaats. De JVW op een 3e en de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging op
een 4e plaats.
De voorzitter meldt nog dat de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging in gesprek is met de
gemeente Haarlem en het Recreatieschap over een haven voor de Polyvalken naast de
HJC. De ontwikkelingen hieromtrent worden afgewacht.
Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering en geeft het
woord aan erelid, de heer Hin.
De heer Hin spreekt zijn complimenten uit aan Rob Hoogland die de vlaggendragers op
sublieme wijze heeft gehuldigd. Daarnaast spreekt hij zijn waardering uit naar de leden die
de havenlocatie zo goed weten uit te bouwen en bedankt het bestuur voor het afgelopen
seizoen.

	
  

