NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum: 9 november 2012
Aanwezig volgens presentielijst: 79 leden en 4 donateurs en anderen.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden en ereleden Hin, Van
Beijeren en Roelofs van harte welkom. Hij vraagt vervolgens een minuut stilte ter
nagedachtenis van het overlijden van Arie Jan van Beekum.
Huldiging vlaggendragers
Het huldigen van de vlaggendragers werd ook dit najaar weer met mooie beelden en
bijpassende muziek ondersteund. Per kandidaat werden door Rob Hoogland de prestaties
genoemd die hebben geleid tot vlaggendrager 2012. Dit jaar mogen zich vlaggendrager van
de HJC noemen:
Bart Lambriex, Dirk Huizinga, Janneke Hin, Frans Hin, Jurriaan Everwijn, Huub Lambriex,
Suzanne Veen, Wouter Steffens, Renée Groeneveld, Karsten Pierik, Heleen Wolters, Roelof
en Jelmer Kuipers, Dirk Bennen (biedt de HJC zijn NK 470 vlag aan), Danny Struijkenkamp
en Ewout Lubberink.
De Poelsnipbeker wordt ook dit jaar weer uitgereikt aan Bart Lambriex.
Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
De voorzitter deelt mee dat de vereniging verheugd is over de aanwas van nieuwe leden.
Het nieuwe bestuur gaat steeds beter haar draai vinden en we kunnen terugkijken op een
geweldig jubileumfeest. Kortom er is veel om trots op te zijn.
Notulen ALV van 23 maart 2012
Het verslag wordt, met dank aan de secretaris, zonder wijziging goedgekeurd.
Huishoudelijk reglement
De heer Zuidam geeft een korte toelichting op de wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement.
Er zijn twee aanvullingen/wijzigingen binnengekomen van de heer Roelofs. Beide zijn met
instemming van het bestuur doorgevoerd in resp. art. 4 en art. 13. Hij vraagt vervolgens
instemming van de ledenvergadering voor het gewijzigde Huishoudelijk Reglement. Zonder
onthoudingen en tegenstemmen wordt het voorstel aangenomen.
Stand van zaken Watersportverbond
Auke Bender geeft, als regiovertegenwoordiger van de regio Haarlem, aan de hand van een
korte presentatie, inzicht in de stand van zaken rond de financiële situatie bij het
Watersportverbond. Het is onbegrijpelijk dat het tekort bij de sectie Topsport kon oplopen tot
€ 450.000. Uit onvrede over de situatie heeft hij een brief geschreven met een eisenpakket
voor verbetering van de controle op de uitgaven. Deze brief heeft inmiddels de steun van
tientallen verenigingen. Vervolgens heeft de plaatsvervangend voorzitter van het Verbond in
een gesprek uitleg gegeven over de situatie en de maatregelen die daarop zijn genomen.
Het tekort is teruggebracht met € 200.000 en de voorstellen tot verbetering krijgen opvolging.
Het gesprek was heel verhelderend en het Watersportverbond krijgt van de kritische
verenigingen het voordeel van de twijfel. Belangrijk is dat de zgn. “80 – 20 regel” blijft en dat
we de garantie hebben dat er volgend jaar geen contributieverhoging komt.
Door vertrekkende bestuursleden bij het Verbond is er o.a. een vacature voor
penningmeester. Het HJC-lid, Fred Wehrmeijer, heeft hiervoor zijn belangstelling kenbaar
gemaakt. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Financiële zaken
Penningmeester Peter Unkel vraagt in zijn toelichting nog een keer de aandacht voor de
wijziging van het boekjaar van de HJC. Om vergelijking met de jaren hiervoor mogelijk te
maken volgt er een boekjaar van 12 maanden gevolgd door een kort boekjaar van 3
maanden. De begroting wordt in het vervolg opgesteld in november en de jaarrekening in
maart.
Tot slot meldt hij dat het debiteurensaldo een ongekend lage stand heeft van € 200. De
inspanningen van Tineke Struijkenkamp zijn hier debet aan. Ze ontvangt hiervoor een warm
applaus van de ledenvergadering.
Opvolging/vacatures bestuursleden
De voorzitter vraagt bij dit agendapunt de aandacht voor het aftreden van Peter Unkel als
penningmeester. Peter heeft zijn functie 8 jaar bekleed en stevig de scepter gezwaaid over
de financiën van de vereniging. Met mooie woorden, een geschenk en applaus uit de zaal
treedt Peter vervolgens af. In zijn afscheidswoorden bedankt Peter de “oude” en huidige
bestuursleden voor de samenwerking. Hij bedankt Tineke Struijkenkamp, Ria Jutjens en
Yvonne Finnema voor de geweldige ondersteuning.
Ook een woord van dank voor Monique Hoogewoonink die een korte tijd secretaris is
geweest, maar door persoonlijke omstandigheden weer in mei is afgetreden.
Tot slot bedankt de voorzitter Fred Zuidam die als waarnemend secretaris de vereniging en
het bestuur heeft ondersteund van mei tot november.
Het bestuur heeft als kandidaat voor de functie van secretaris voorgedragen Ans Persoon.
De voorzitter vraagt aan de ledenvergadering de instemming voor haar benoeming.
Tevens is door het bestuur voorgedragen voor de functie van penningmeester, Rix de Roo.
Ook voor zijn benoeming wordt de instemming van de ledenvergadering gevraagd. De
ledenvergadering gaat unaniem en met applaus akkoord met de benoeming van beide
bestuursleden.
De voorzitter bedankt bij dit agendapunt Henk en Goke van Beijeren, Oebele Dijk, Herman
Zonjee, Stephan Nelissen en Goos en Yvonne Finnema voor het vervangen van de
havenmeester tijdens zijn vakantieverlof.
Stand van zaken HJC-haven/erfpachtcontract
De voorzitter doet verslag van de gesprekken met de Gemeente die in goede sfeer en met
een zeer goede inbreng van wethouder Cassee zijn verlopen.
De schriftelijke bevestiging van de vorderingen is helaas niet gekomen, de wethouder heeft
in plaats daarvan een second opinion voorgesteld die wij niet konden accepteren, omdat dit
volgens ons de lopende rechtszaak kan beïnvloeden. Vervolgens heeft onze advocaat een
akte ingediend met daarin een aanpassing naar de huidige actualiteit. Daarnaast lopen er
nog de WOZ en WOB procedures, waarvoor overleg met de Denktank is. Het bestuur heeft
nog steeds de voorkeur om in der minne te schikken, maar ziet zich genoodzaakt de
procedures tegelijk te continueren. Ook over het pachtcontract vindt overleg met de
Denktank plaats.
De HJC-plannen voor 2013
De jeugdcommissaris geeft een beeld van de plannen voor het jeugdzeilen voor het
komende jaar. Het Valkenweekend is in 2012 niet doorgegaan, maar zal volgend jaar
opnieuw worden georganiseerd. De inschrijving voor de zeillessen voor de jeugd loopt zeer
goed. Er zij nu al 60 inschrijvingen binnen en de verwachting is dat het aantal boven de 100
gaat uitkomen. Positief is dat we meer wedstrijdzeilers weten aan te trekken en dat zich
meer oudere jongeren aanmelden. Ook de kwaliteit van de instructeurs neemt toe. Er zijn al
acht instructeurs die CWO gecertificeerd zijn. Verder is de najaarstraining begonnen, een
mogelijkheid die tot op heden niet bestond. Aanvullend zal ook een winteractiviteit worden
georganiseerd. Genoeg nieuwe plannen dus waarvan de ledenvergadering geregeld op de
hoogte wordt gehouden.

De clubhuiscommissaris, Goos Finnema, deelt mee dat het clubhuis goed draait. Dit mede
dankzij de georganiseerde evenementen zoals de zeilkampioenschappen en de “derde
zondag van de maand”. Hij bedankt Oebele Dijk, Maria Hoogland, Tineke Struijkenkamp,
Goke van Beijeren en Marja van Meerwijk voor hun hulp en bijdrage.
Tot slot vraagt hij aandacht voor het afrekenen van gebruikte consumpties tijdens de middag.
De havencommissaris bedankt Leo Roelofs voor zijn hulp tijdens de inwerkperiode. Hij meldt
het probleem met de tractor. Voor reparatie of vervanging is een eerste bedrag gereserveerd
op de balans. Verder is het goed om te vermelden dat alle boten weer netjes op de bokken
staan voor de komende winterperiode. Op vraag van één van de leden zegt hij toe dat er
weer een lijst komt met boten en hun ligplaats tijdens het winterseizoen.
De voorzitter meldt namens de wedstrijdcommissaris dat de HJC naast de vele
evenementen en het Laser zeilen weer twee Nederlandse kampioenschappen zal
organiseren. Hij sluit zijn aandeel af met de melding van een positief saldo van de
wedstrijdcommissie van € 1.200,00.
Programma evenementencommissie
De heer Van Norden geeft aan dat hij als aantredend evenementencommissaris de eerste
periode nog wordt ondersteund door Henk van Beijeren. Een greep uit de evenementen die
tot het voorjaar staan gepland: wijnproeverij (9 december), bowlen, winterwandeling
Panneland en kabeljauw bakken. Verder wordt nog geprobeerd Henk de Velde te strikken
voor een “zacht” prijsje.
Van Norden heeft ter afsluiting nog een oproep van Sinterklaas om vooral te komen op zijn
feest op 25 november.
Rondvraag
De heer Hin vraagt of de verschuiving van het boekjaar naar het kalenderjaar ook gevolgen
heeft voor het karakter van de huidige voorjaars- en najaarsvergadering.
Het bestuur komt op dit punt nog terug tijdens de voorjaarsvergadering.
De heer Kuiper vraagt of er een duidelijk HJC-richtingsbord kan komen op de A.
Hofmanweg.
De havencommissaris meldt dat hieraan wordt gewerkt met goede hoop op resultaat.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering met een woord van dank aan de meer dan honderd
vrijwilligers die de vereniging fantastisch draaiende houden. Vervolgens geeft hij het woord
aan het erelid de heer Hin.
De heer Hin spreekt zijn complimenten uit aan Rob Hoogland die de vlaggendragers op
sublieme wijze heeft gehuldigd. Hij bedankt de aftredende bestuursleden en wenst het deels
nieuwe bestuur veel succes voor de komende periode.

