NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum: 12 maart 2010
Aanwezig volgens presentielijst: 87 leden en 13 donateurs/introducés.
Er is bericht van verhindering ontvangen van: fam. De Vries, fam. Van Ravenzwaaij en de heren
Vernout, P. Hoogland, Wehrmeijer, Spruit en Koster.

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden en de ereleden Hin en Van
Beijeren van harte welkom. In een kort moment van stilte wordt het overlijden van de heer
Voogd herdacht.
De technisch commissaris is afwezig vanwege familieomstandigheden.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen
De secretaris meldt de er een uitgebreide reactie van de heer Van der Leij op de financiële
stukken is binnengekomen en dat de penningmeester zijn opmerkingen en vragen zal
meenemen bij zijn toelichting op de financiën.

3.

Notulen ALV d.d. 13 nov. 2009
Het verslag wordt aangepast met de opmerking van de heer Van der Leij. Met die correctie
wordt het verslag goedgekeurd.

4.

Jaarverslagen 2008/2009
De voorzitter vraagt de vergadering of er opmerkingen zijn over de in de Schuimspatten
gepubliceerde jaarverslagen van de diverse bestuursleden. Er zijn geen bemerkingen waarna
de voorzitter de jaarverslagen vaststelt en de bestuursleden bedankt voor de verslaglegging.
Omdat de presentatie van de financiële stukken door technische omstandigheden naar een
later moment in de vergaderingagenda verschuift wordt eerst het agendapunt “Schoteroog”
behandeld.

9.

Schoteroog
De voorzitter geeft als eerste het woord aan Rob Hoogland die Nico Hoogland uitnodigt voor
het overhandigen van een symbolisch cadeau in verband met het slaan van de eerste paal
voor de bouw van de opstallen van de nieuwe haven. De voorzitter neemt aangenaam verrast
en met veel dank het cadeau in ontvangst.
De voorzitter brengt de vergadering op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ondanks dat
er druk wordt gebouwd dreigde er een uitstel van vier weken. Op de middag voorafgaand aan
de algemene ledenvergadering is hier met de aannemer en de gemeente uitgebreid over
gesproken. Voor de technische zaken geeft hij het woord aan de havencommissaris die
toelicht dat de loods tijdig gereed zal zijn maar de bestrating niet. Dit wordt opgelost door
stalen rijplaten zodat de loods en de jollenhelling bereikbaar zijn. Conclusie is; we gaan wel op
de geplande datum verhuizen maar we zitten nog zo’n vier weken in de rommel.
De heer Lubberink maakt ernstig bezwaar tegen het feit zijn eigendommen in de modder
dreigen terecht te komen. Hij vindt het een zeer onwenselijke situatie. De voorzitter geeft
hierop aan dat het bestuur de voortgang goed in de gaten houdt en dat als er een
onverantwoorde situatie ontstaat de HJC niet kan en zal vertrekken. De druk op de gemeente
is stevig opgevoerd omdat de HJC wil vasthouden aan de geplande verhuisdatum. Redenen
hiervoor zijn de geplande zeilevenementen en de beschikbaarheid van veel vrijwilligers omdat
deze in het voorseizoen nog niet op vakantie zijn. De voorzitter en de heer Heukels lichten het
standpunt op de verhuizing in april toe door te wijzen op de risico’s van onteigening indien de
HJC niet meewerkt. De HJC is gedwongen om samen te werken maar ze trekken de

conclusie dat de voortgang goed is en de contacten met de stadsadvocaat naar tevredenheid
verlopen.
Tijdens de discussie worden er vanuit de leden veel vragen gesteld en opmerkingen gemaakt.
Het bestuur beantwoordt zoveel mogelijk de vragen waaruit blijkt dat:
− er na de verhuisdatum een tijdelijk hekwerk zal zijn die het haventerrein afschermt;
− water en licht op de steigers aanwezig is;
− het parkeerterrein tijdig in orde wordt gemaakt;
− er geen aanleiding is om te vermoeden dat het haventerrein zal verzakken.
Het bestuur neemt met dank de suggestie van de heer R. van Beijeren over om de gemeente
te vragen naar betonplaten voor de tijdelijke bestrating in plaats van stalen platen. De heer
Stijger biedt aan om een oordeel te geven over de grondrapporten en sonderingsrapporten.
Afsluitend bij dit punt zegt de voorzitter toe om de leden begin april te informeren over de
verdere voortgang en vraagt het vertrouwen in de koers die het bestuur en de denktank
hebben uitgezet.
De voorzitter brengt een ander “hangpunt” ter sprake en die heeft betrekking op het
openstellen van het haventerrein voor niet-leden. Achtergrond is dat de toestemming voor de
bouw gekoppeld is aan deze publieke openstelling. Er zijn bepaalde zaken uitgezonderd van
deze opstelling zoals bijvoorbeeld de steigers en de loods. De brief hierover van de provincie
is op de website gepubliceerd. Het bestuur is van mening dat er geen keuze is dan akkoord te
gaan onder de voorwaarde dat de gemeente garant staat voor de extra kosten
(schoonmaakkosten, barbezetting e.d.) die dit met zich meebrengt. De heer Van Beijeren stelt
dat er alle reden is om bij openstelling ook een lagere erfpacht te bedingen. De voorzitter
meldt dat op dit punt al een voorzet is gegeven. De heer Lubberink zegt dat over het begrip
“openbaarheid” totaal geen duidelijkheid bestaat. Zijn advies is om geen kostenvergoeding te
vragen maar duidelijk te maken dat de HJC deze openstelling niet wil. Als er echt geen andere
keus is, dan vind hij dat het beter is om vanuit de HJC zelf te formuleren wat wij als vereniging
aan openbaarheid kunnen bieden.
De heer Heukels bevestigt de koppeling die er ligt tussen de publieke toegankelijkheid van de
haven en de bouw van de opstallen en adviseert om met de openstelling akkoord te gaan.
Het bestuur neemt de door de leden gemaakte opmerkingen m.b.t. de
aansprakelijkheidsrisico’s, BTW-plicht en de kansen voor extra inkomsten mee in de verdere
besprekingen intern en extern. Hij vraagt de steun en het akkoord van de ledenvergadering
voor deze openstelling van de haven omdat anders de bouw van de opstallen niet kan
doorgaan. De ledenvergadering steunt het voorstel.
Laatste bespreekpunt bij dit agenda onderdeel is het zgn. “bokkenplan” De investering voor de
aanschaf van de bijpassende bokken is ca. 60.000 euro. Het bestuur vindt een dergelijke
grote investering op dit moment niet passen in de nog onzekere financiële situatie rond de
contracten en de verplaatsing van de haven. Voorstel is om de aanschaf een jaar uit te stellen
en de winterstalling op de “oude’ manier te regelen. De heer Lubberink vraagt waarom het
bestuur de leden niet zelf een bok laten aanschaffen. De voorzitter geeft aan dat dit wel kan
maar dat aan de opslag van een bok wel kosten zijn verbonden. Fleur Finnema vraagt
aandacht voor die leden die de mogelijkheid niet hebben om zelf een bok te kopen.
Een andere vraag die ook nog een rol speelt is hoeveel leden gebruik gaan maken van de
winterstalling nu het “knippen en scheren” veel sneller en eenvoudiger kan gebeuren. De
voorzitter trekt de conclusie uit de levendige discussie dat een besluit op dit moment nog te
prematuur is. Hij zegt toe dat het bestuur een ander passend voorstel zal publiceren in de
Schuimspatten van juni.
5.

Financieel verslag met toelichting 2008/2009
Ondersteund door een diapresentatie geeft de penningmeester een toelichting op de
resultaten van het afgelopen boekjaar. Hij trekt de conclusie dat het een goed financieel jaar is
met een batig saldo van 20.000 euro, een groei van ruim 8% ten opzichte van vorig jaar.
Verder is de vereniging schuldenvrij en zijn het banksaldo en de voorzieningen flink
opgelopen (resp. 226.000,- en 170.000,-).
Zorgpunt is de stijging van het debiteurensaldo. De penningmeester geeft aan dat de
bewaking van de vorderingen beter moet. De toegezegde hulp van Tineke Struikenkamp is
dan ook zeer welkom. In zijn presentatie heeft de penningmeester een voorstel opgenomen

om wanbetalers het recht op een ligplaats te ontnemen indien zomer- en winterstalling nog
niet zijn betaald. De heren Oostra en Stijger vragen het bestuur om de bewaking van
betalingsachterstanden nog steviger aan te trekken. Hun opmerking wordt door meerdere
leden gesteund. De heer Van der Leij vindt een sanctiebeleid niet nodig als de bewaking op
de betaling van contributie en liggelden wordt verbeterd.
De voorzitter rond de discussie af en zegt toe dat het bestuur op dit punt nog met een nader
voorstel zal komen wat recht doet aan hetgeen door de leden naar voren is gebracht. In zijn
presentatie besteedt de penningmeester voorts aandacht aan de aansluiting tussen de
balansen van 2009 en 2010 en de opbrengsten en kosten van de zeillessen.
De penningmeester licht verder het voorstel toe om het gebroken boekjaar van de HJC met
ingang van volgend jaar gelijk te trekken met het kalenderjaar. Belangrijkste redenen zijn: de
salarisbetalingen, belastingen, rente, erfpacht e.d. die allemaal gebaseerd zijn op het
kalenderjaar. Daarbij wordt het opstellen van een begroting vereenvoudigd.
De heer Van der Leij merkt op dat hij de voordelen niet ziet en vraagt het bestuur om deze
omzetting goed te overwegen omdat er ook voordelen kleven aan het huidige boekjaar. De
heer Lubberink wijst de penningmeester op het feit dat deze omzetting niet kan zonder
aanpassing van de statuten. Er kan daarom op dit moment geen sprake zijn van goedkeuring
van dit voorstel. Het bestuur zegt toe om het voorstel voor de omzetting van het boekjaar naar
kalenderjaar even aan te houden en opnieuw met de wijziging van de statuten voor te leggen
aan de ledenvergadering.
Mevrouw Jutjens vraagt naar de reden waarom de gezinsleden allemaal apart een rekening
van de HJC krijgen. De penningmeester antwoordt dat de mogelijkheid voor een
verzamelfactuur in het ledenpakket Captain niet is gebruikt. Hij zal e.e.a. met de
ledenadministrateur afstemmen om herhaling te voorkomen.
De heer Lubberink zet vraagtekens bij de verzending van facturen per email. Hij zou graag
zien dat op zijn minst de aanmaningen via de post worden verzonden om er zeker van te zijn
dat er tijdig gereageerd wordt. De penningmeester antwoordt dat de verzending van de nota’s
per email blijft maar dat de aanmaningen per post worden verzonden; de eerste zonder
kosten en de tweede met kosten.
De voorzitter vraagt de ledenvergadering vervolgens akkoord te gaan met de financiële
jaarstukken 2008/2009, de begroting 2009/2010, het toevoegen van het exploitatieoverschot
aan de voorzieningen en de samenvoeging van voorzieningen “Groot Onderhoud”, “Milieu” en
“Algemene Reserve”.
De ledenvergadering stemt in met zijn voorstel.
6.

Verslag kascommissie
Namens de kascommissie doet de heer Zonjee verslag van de kascontrole over het boekjaar
2008/2009. In zijn terugkoppeling besteedt hij aandacht aan de oplopende lijst van debiteuren,
de verantwoording van de aanschaf van een rescue, de samenvoeging van enkele
voorzieningen en spreiding van het banksaldo over meerdere banken. De kascommissie
adviseert het bestuur om beleid te maken op het punt van betalingsachterstanden en om in
het vervolg de kascontrole te laten plaatsvinden voor publicatie van de financiële stukken in
de Schuimspatten.
De kascommissie heeft vastgesteld dat de onderliggende administratie van de
penningmeester een verzorgde indruk maakt. De vragen werden tijdens de kascontrole
adequaat beantwoord en de samenwerking met bureau Handgraaf was positief. De
kascommissie is van mening dat het financiële verslag een juiste weergave vormt van de
financiële positie van de vereniging en stelt voor om de penningmeester en daarmee het
bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid.
De ledenvergadering stemt in met het voorstel van de kascommissie. De voorzitter meldt dat
de heer Zonjee zal aftreden als kascommissielid en bedankt hem voor zijn bijdrage over de
afgelopen jaren. De heer Oostra wordt als reservelid toegevoegd aan de kascommissie naast
de leden Raymakers en P. Hoogland.

7.

Vaststelling begroting 2009/2010
Zie bij agendapunt 5.

8.

Bestuursverkiezing
De voorzitter meldt dat volgens het rooster de technisch commissaris en de voorzitter
aftreden. Beide hebben zich echter herkiesbaar gesteld en er zijn geen tegenkandidaten
aangemeld. Verder is in het najaar al aangekondigd dat de heer Roelofs heeft aangeboden
om de functie van havencommissaris te gaan vervullen. Met algemene instemming en
applaus worden de drie bestuurders voor de komende bestuursperiode gekozen.
Inkomsten HJC
Als ingelast agendapunt vraagt de voorzitter aan de heer H. Hoogland om een terugkoppeling
te geven van de besprekingen over het genereren van extra inkomsten voor de HJC. De heer
Hoogland meldt dat er dertien ideeën op hoofdlijnen zijn uitgewerkt en voorgelegd aan het
bestuur. Deze heeft voor het verder uitwerken gekozen voor de volgende ideeën:
Aanschaf koffiemachine, Winterevenementenprogramma, Verhuren clubhuis,
Cursus vaarbewijs e.a., Zeilevenementen voor wedstrijdklassen, Verhuur
polyvalken aan derden, Beschikbaar stellen winterplaatsen (nat en droog)
voor niet leden, Beperken gratis consumpties en Digitalisering Schuimspatten.
Op vraag uit de leden meldt de heer Hoogland dat er bij de uitwerking nog geen rekening is
gehouden met het feit dat het nieuwe haventerrein wordt opgesteld voor het publiek. Hij zal
hiermee rekening houden in het vervolgtraject. Ook enkele andere suggesties zal hij
bespreken met de initiatiefnemers.

10.

Toekomst Schuimspatten
De wedstrijdcommissaris geeft een toelichting op dit agendapunt. Door met name de
nieuwsbrief is de nieuwswaarde van de Schuimspatten beperkt. Daarbij kost het de nodige
inspanningen om voor de Schuimspatten kopij te krijgen, het blad op te maken, te drukken en
te verspreiden. Ook de aanlevering van nieuws en artikelen door de leden is een moeizaam
proces.
Feit is ook dat de website veel bezoekers trekt en de nieuwsbrief door ruim 230 leden wordt
ontvangen. Er is een inventarisatie geweest waar slechts enkele leden op hebben
gereageerd. Het bestuur wil daarom aan de ledenvergadering voorleggen om te stoppen met
de publicatie van de Schuimspatten per 1 januari 2011.
Op dit voorstel komen veel reacties uit de zaal die overwegend pleiten voor het behouden van
de Schuimspatten als orgaan van de HJC. Ook een stemming onder de aanwezige leden wijst
in dezelfde richting. De voorzitter trekt de conclusie dat het voorstel om te stoppen met de
Schuimspatten niet wordt gedragen door de leden. Het bestuur zal de komende tijd het de
bijdrage van de leden aan de inhoud van de Schuimspatten en het gebruik verder blijven
volgen.

11.

Ballotagecommissie
De heer Finnema geeft namens de ballotagecommissie inzicht in de aanmelding en ballotage
van de nieuwe leden in het afgelopen seizoen. Er hebben zich 25 kandidaat-leden gemeld
voor het lidmaatschap en daarvan zijn er vijf, op voorstel van de ballotagecommissie, door het
bestuur afgewezen. Met de aanwas van twintig nieuwe leden zit er gelukkig weer een
stijgende lijn in het ledental.
Hij meldt verder dat het bestuur zich heeft uitgesproken over de toelating van leden met snelle
motorboten. Hun aantal zal beperkt worden tot niet meer dan vijf. Tot slot heeft de
ballotagecommissie besloten om het aantal avonden waarop met kandidaat-leden wordt
gesproken, te beperken tot één keer per kwartaal.

12.

De HJC waarderingsprijs
De voorzitter is verheugd dat de HJC-waarderingsprijs is toegekend aan Auke Bender want hij
is op vele fronten alle vele jaren actief, zoals bij het onderhoud van de Optimisten, in
watersportcommissies en als de vertegenwoordiging van de HJC naar het Watersportverbond.
Hem wordt, met een warm applaus van de aanwezige leden, het waarderingsschild uitgereikt
waarna hij deze op de wand bevestigd tussen de andere leden die deze prijs eerder
ontvingen. De heer Bender bedankt het bestuur van harte voor de waardering die hem is
toegevallen.
De heer Bender maakt van de gelegenheid gebruik om twee mededelingen te doen die van
belang zijn voor de leden:
Ten eerste zal de brugbediening op zondag op het traject Buitenhuis – Ringvaart per 1 april
worden uitgebreid naar 08.00 tot 20.00 uur ( dan wel 21.00 uur in het hoogseizoen).
Ten tweede ligt, in tegenstelling tot sommige berichten, de renovatie van de sluis van
Spaardam op schema en wordt de wederopenstelling nog steeds eind april verwacht.

13.

Rondvraag
o
De heer Stijger meldt dat hij een suggestie heeft m.b.t. verzekeringen die vermoedelijk
voor de HJC financieel voordeel op kan leveren. Hem wordt verzocht zijn idee door te
zonden aan Henk Hoogland.
o
De heer Holtrop vraagt naar het vervolg op het winnen van de HJC-jeugd van open
BIC-clinic op de HISWA.
De jeugdcommissaris antwoordt dat het hem verrast heeft dat het geld besteed is aan
het uitrusten van drie gesponsorde Optimisten. De HJC heeft in het geheel geen
bemoeienis met deze keuze en hij en de wedstrijdcommissaris geven aan dat zij zich
willen inspannen om iets leuks voor de betreffende jeugdleden te regelen.
o
De heer Finnema maakt geen gebruik van de rondvraag.

14.

Sluiting
Met dankzegging aan alle aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering en geeft het erelid, de
heer Hin, het woord.
De heer Hin merkt op dat rond de nieuwe haven er steeds weer gekke dingen uit “de hoge
hoed” komen. Hij heeft er echter nog steeds het volste vertrouwen in dat het bestuur, samen
met de Denktank, de HJC langs alle obstakels loodst. Hij trekt na vanavond de conclusie dat
het toch weer een goed verenigingsjaar is geweest. Hij feliciteert het bestuur hiermee.

