NOTULEN
Algemene Leden VERGADERING 14 november 2014
Plaats: HJC clubhuis aanvang 20.00 uur
Afgemeld met kennisgeving: Jan en Nel de Gelder, Menno Sjoordema, Peter & Lida
Vernout, Nico Hoogland, Joop Lippus, Wiet Horsten,Monique en Rob Hoogland, Hans
Gortworst, Jaap van der Leij,
Aanwezig; 59 leden en 1 donateur
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Opening
− Rob heet allen hartelijk welkom en verontschuldigd zich voor het iets later beginnen
van de vergadering
	
  Dit had alles te maken met een overleg tussen Denktank en het bestuur betreffende
rechtszaak Gemeente.
mededelingen voorzitter
	
  Er wordt 1 minuut stilte gehouden voor de heer Dirk ten Veen ("oud bestuurslid") en
de heer Arco Ruygrok, vader van een jeugdlid.
Barsluiting
	
  De voorzitter geeft aan dat er redelijk soepel met de barsluiting kan worden
omgegaan, indien de vrijwilliger die op dat moment bardienst heeft, een uurtje langer
wil blijven. Maar zodra hij de bar sluit, deze niet open kan blijven zonder
toestemming van de barcommissaris.
Kledinglijn
	
  De "oude"kleding is helemaal uitverkocht en we zijn op zoek naar een nieuwe
collectie. Anneke Bennen en Henriette Heynen zijn benaderd om de nieuwe lijn uit
te zoeken.
Inrichting CLUBHUIS
	
  de commissie heeft een proefopstelling gemaakt, die door leden weer teniet zijn
gedaan. De commissie heeft daaruit de conclusie getrokken dat een andere
inrichting van het clubhuis niet op prijs wordt gesteld, en heeft de commissie
ontbonden. Wij staan open voor nieuwe initiatieven.
De voorzitter bedankt het bestuur en de havenmeester voor hun inzet.
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Huldiging vlaggendragers en uitreiking Poelsnipbeker
	
  Dirk geeft een mooie muzikale presentatie, gevolgd door de uitreiking van de vlaggen.
	
  Bart Lambriex
	
  Ewout Lubberink
	
  Frans Hin
	
  Roelof en Jelmer Kuipers
	
  Dirk Bennen
	
  Hidde Grootes
	
  Finn Holtrop
	
  Hannah van Goor
Poelsnipbeker winnaar
	
  Deze beker wordt uitgereikt aan die persoon die het meeste wedstrijden heeft gevaren.
Dit jaar heeft FINN HOLTROP die met 128 wedstrijden gewonnen.
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Notulen ALV d.d. 21 maart 2014
Zijn goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris.

4

Ingekomen stukken en mededelingen
	
  Henk Warnar, heeft zitting genomen namens het bestuur in de Denktank, geeft een
toelichting op de procedure Gemeente contra HJC. Er lopen een drietal procedures. De
onderhandelingen gaan moeizaam maar er worden wel resultaten geboekt. Als de
huidige comparitie niet tot overeenstemming leidt zijn we minmaal nog een dik jaar
bezig. We moeten een overweging maken over de voortgang van het proces. Het kost
erg veel tijd en inzet, en financieel.
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De comparitie is op 5 december maar wordt waarschijnlijk iets uitgesteld.
Warnar Lubberink legt uit aan de leden hoe het rechtssysteem werkt. In de voorgaande
comparitie heeft de rechter aan de Gemeente en de HJC gevraagd samen aan een
oplossing te werken. De rechter kan ook vonnis wijzen, maar de vraag is wat verstandig
is. Wij hebben namelijk nog niet kunnen reageren op het laatste stuk van de tegenpartij
en wij hebben zelf nieuwe stukken gemaakt. Vraag vanuit de leden: Wat voor gok is het.
Wat gaat het kosten. Warnar reageert hierop met de uitleg dat het voor de Denktank en
het Bestuur erg veel energie kost en dat de advocaat ook niet gratis is. Het kan
eventueel 60, = euro per ligplaats meer gaan kosten.
Vraag; Schieten we er iets mee als we de rechtszaak traineren? Antwoord van Warnar
is; nee
We moeten voor de comparitie duidelijke eisen op tafel leggen.
Vraag over de generator.
Antwoord van voorzitter. Tijdens het tripartiet overleg is duidelijk geworden dat er een
aansluiting wordt gemaakt die door alle verenigingen kan worden gebruikt.
Leander betaalt tot nu toe de diesel, en het is in het belang van Leander zo snel mogelijk
een oplossing te vinden. Zodra de andere verenigingen het pachtcontract hebben
getekend zal er pas actie genomen kunnen worden.
De gemeente staat hier geheel buiten en dit heeft dus geen invloed op de rechtszaak.
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Financiële zaken/begroting 2015
	
  Onze penningmeester geeft een toelichting op de begroting. In 2014 zijn er geen grote
uitgave geweest, Inkomsten zijn ook redelijk gelijk. Passantenbezoek is niet minder. Hij
verwacht een positief resultaat voor 2015
De afgelopen jaren hebben we tussen 20 en 30.000 euro gereserveerd voor
huisvestingkosten en onderhoud. Dit jaar zal er waarschijnlijk dezelfde formule worden
gebruikt.
Er is een vraag binnengekomen bij de penningmeester over de aanschaf van de fietsen.
Uitleg is dat dit toch een visitekaartje voor de HJC is.
Er is besloten dat we geen investeringen doen zolang de procedure met de Gemeente
loopt. Onderhoud zal uiteraard gewoon worden gepleegd.
Prijsverhoging. Besloten is de prijzen niet te verhogen en geen indexering toe te passen.
De reden hiervoor is het dalende prijspijl op het IJsselmeer en dat wij duurder zijn dan
de omliggende verenigingen.
De subsidie voor de 2 aangeschafte rescues is toegewezen.
Rix bedankt "zijn mensen"die hem hebben ondersteund.
PAUZE
	
  Nico komt terug op punt 4 met de vraag: Welke strategie gaan we volgen. Hij heeft niet
begrepen dat hierover een besluit is genomen. Rob geeft als antwoord dat er, indien
nodig, een extra ledenvergadering bijeen geroepen zal worden.
Rob heet een aantal nieuwe leden welkom.
HJC PLANNEN diverse commissies
• Leden voor ledenpagina
	
  Peter Unkel geeft een presentatie voor de leden. Iedereen heeft inmiddels een inlogcode
ontvangen. Verzoek aan de leden die geen foto hebben toegevoegd, dit alsnog te doen.
Tevens eventuele aanpassingen aan de ledenadministratie door te geven.
Er waren op de 1e dag al 6000 hits. Dus duidelijk heeft iedereen dit als positief ervaren,
in ieder geval nieuwsgierig.
Vraag vanuit de leden:
privacy gegevens. In de algemene voorwaarden moet komen dat de persoonsgegevens
voor de leden zichtbaar zijn.
Verkoop kleding/vlaggetjes; dit is alleen voor leden.
Bootnaam zou ook vermeld kunnen worden. Peter gaat kijken of dit mogelijk is.
Veiligheid systeem: Het toesturen van de inloggegevens gebeurt niet zorgvuldig. Peter
gaat hier ook naar kijken. Zou eigenlijk apart( per post) moeten worden toegestuurd.
Watersportbond
	
  Auke Bender geeft namens de WSV een toelichting over de plannen en het verloop van
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het afgelopen jaar.
Proef: de bediening brug Rijksweg 9 en Buitenhuizen in de periode 1 september/31 mei
op afroep te bedienen. Dit wordt een vast gegeven voor 2015-2016.
24 uur van te voren te reserveren.
Pilot blauwe golf. Noordzeekanaal >DeKaag.
De beslissing moet nog worden genomen of dit plan doorgaat met ingang van het
vaarseizoen 2015.
Wachtsteiger brug Rijksweg 9; realisatie 1e kwartaal 2015
Storing tijdens de zomer met de brugbediening. De sluis en de gemeente Haarlem
hebben dit in goed overleg opgelost.
Havencommissaris
	
  Peter Vernout heeft Henk Warnar gevraagd hem waar te nemen.
Hij bedankt de havenmeester Peter en zijn vrouw Coby voor de geweldige inzet en de
leden geven een applaus.
Tevens bedankt hij alle vrijwilligers die in de zomermaanden hebben gezorgd dat alles
vlekkeloos is verlopen.
	
  Grootonderhoud; Loods is door leverancier opgeknapt. Investeringen staan op een laag
pitje, zie punt 4, Verlichting zal worden aangepast (LED). Bakens aanleggen ivm
diepgang haveningang. Vervanging van de CV ketel, deze geeft te weinig heet water. Is
door de Gemeente slecht geleverd.
	
  Boten uit het water is niet goed verlopen. Er is geprobeerd een andere werkwijze te
volgen maar dit is geen succes gebleken. Zal worden geëvalueerd.
	
  De kraan is aangepast zodat er meer sloepen/masten uit het water gehaald kunnen
worden.
Jeugdcommissie
	
  Dit jaar voor het eerst de Campus, voor jeugd tussen de 12 en 16 jaar, ze hebben meer
wedstrijden gevaren. Als zeer positief ervaren is, gastheer zijn voor het NK team varen.
De accommodatie is zeer geschikt. Wij hopen meer van dit soort evenementen te
kunnen houden.
	
  De combi wordt dit jaar uitgebreid naar 8. Maar zal worden gesplitst in 2 klassementen.
Zij kunnen dan 4 groepen varen maar hoeven dit niet te doen.
De instroom van de jeugd loopt iets terug.
Plannen voor een zomerkamp liggen er.
Kledingsponsor moet worden gezocht.
Hij bedankt al zijn vrijwilligers voor hun inzet en dit wordt door applaus ondersteund.
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Wedstrijdcommissaris
	
  Dirk heeft aangegeven, ivm zijn drukke werkzaamheden, zijn functie neer te leggen.
Clubhuiscommissaris
	
  Bedankt al zijn mensen voor de inzet. Is zeer tevreden over de munten automaat.
	
  De medewerkersavond. Gerard vindt dat dit evenement niet meer gelijk na de ALV hoeft
plaats te vinden. Voorstel van Gerard:
	
  Het jollen evenement is zo goed verlopen dat hij met de medewerkersavond zo iets
dergelijks wil doen. en vraagt Henk van Beijeren om ondersteuning, want dit geeft
extra werk.
Programma Evenementencommissie
	
  Andre van Norden geeft een kort overzicht van de evenementen. Tot nu toe zijn alle
evenementen succesvol verlopen. Alle evenementen staan op onze website.
	
  Hij bedankt alle vrijwilligers die hem hebben ondersteund. Geweldig applaus van de
leden.
Vraag van Nico om tijdens het VIS evenement een maaltijd te organiseren.
Rondvraag
	
  Vraag van Adse Jelles om de sluitingswedstrijden niet in de herfstvakantie te laten
plaatsvinden. Antwoord: we zullen er rekening mee houden.
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  Vraag van Auke Holtrop om een veilige rib te hebben om op groot water te varen.
Antwoord van Henk: Is bekend bij het bestuur, voorstel is om dan een rib te huren.
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Sluiting
Zoals gebruikelijk sluit Nico Hin de vergadering en bedankt het bestuur voor hun inzet.
Tevens de groep mannen die de havenmeester hebben ondersteund om de boten weer
goed op de kant te krijgen.

4	
  

