NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum: 12 november 2010
Aanwezig volgens presentielijst: 68 leden en 12 donateurs en anderen
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden en ereleden van harte welkom op de
eerste reguliere algemene ledenvergadering op de nieuwe locatie van de HJC. Het afgelopen
half jaar zijn twee HJC –leden en een prominent oud-lid overleden en hij vraagt om moment
van stilte ter nagedachtenis van de heren Steensma, Stijger en Brinkmann.
Omdat er geen ingekomen stukken zijn geeft de voorzitter de microfoon aan de
wedstrijdcommissaris voor de huldiging van de vlaggendragers en de uitreiking van de
Poelsnipbeker.

3.

Huldiging vlaggendragers en uitreiken Poelsnipbeker
Als wedstrijdcommissaris heeft Rob Hoogland weer met veel creativiteit een prachtige
diashow in elkaar gezet die een goed beeld geeft van de gevaren zeilwedstrijden en de HJCdeelnemers. Hij constateert met tevredenheid dat de sportieve prestaties van HJC over het
afgelopen seizoen uitstekend zijn geweest.
Na een korte toelichting over het fenomeen “vlaggendrager” vraagt hij de zeilers naar voren
en noemt hij hun belangrijkste prestaties. Dit jaar mogen zich vlaggendrager van de HJC
noemen: Auke Holtrop, Kevin Bergers, Dirk Bennen, Bart Lambriex, Renée Groeneveld,
Wouter Steffens, Kay Hoogland, Jesper Hoogland, Robbie Bielas, Janneke Hin, Julia Wolters,
Charlotte Sikking, Igor van Zalinge (n.a.), Danny Struijkenkamp, Paul Bot, Robert
Struijkenkamp, Auke Jutjens, Stan Hart, Frans Hin en Jeroen Emmens (n.a.).
De Poelsnipbeker wordt dit jaar uitgereikt aan Bart Lambriex die met 134 starts de terechte
winnaar is geworden.
Na het applaus van de leden voor alle sportieve prestaties krijgt Robbie Bielas het woord en
hij bedankt het bestuur en de vereniging voor de steun die de wedstrijdzeilers hebben
gekregen. In het bijzonder bedankt hij de Rob Hoogland voor zijn inspanningen betrokkenheid
bij de wedstrijden.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen
De voorzitter meldt dat er met de HZV en JVW overleg is geweest over tal van zaken die de
verenigingen betreffen en het afstemmen van het wedstrijdprogramma.
Verder koppelt hij aan de ledenvergadering terug de kennismakingsavond voor nieuwe leden
die op initiatief van Rob Hoogland en Leo Roelofs is georganiseerd. De avond was een groot
succes en zeker voor herhaling vatbaar. Hij geeft echter wel aan dat het “verleiden” van
nieuwe leden tot deelname aan de vereniging goed is maar dat daarbij hoort dat leden die hun
bijdrage aan de vereniging niet leveren worden geconfronteerd met de gevolgen. Aan dat
laatste zal het bestuur strakker de hand houden.
Tot slot meldt de voorzitter dat er op 20 november weer een algemene ledenvergadering is
van de KNWV. De financiën staan daar weer hoog op de agenda. Nadere informatie hierover
volgt.

4.

Notulen ALV d.d. 12 maart 2010
Het verslag van 12 maart 2010 wordt zonder wijziging vastgesteld met dank aan de secretaris.

5.

Voorgenomen bestuurswijzigingen
Bij dit agendapunt licht de voorzitter toe dat de technisch commissaris, John Bal, heeft
besloten om zijn functie neer te leggen. De reden is dat John zich niet kan verenigen met het
besluit van het bestuur om in maart 2011 de functie van technisch commissaris te laten
vervallen. De voorzitter schetst de achtergrond van het besluit om de technisch commissaris
niet meer als bestuursfunctie te zien. Een technische commissie zal de havencommissaris
gaan ondersteunen en inmiddels hebben de heren Gortworst, De Vries en Van Zijl zich
hiervoor gemeld. In zijn afscheidswoord aan John Bal prijst de voorzitter hem voor het vele
werk dat hij heeft verricht tijdens de “periode Boender” en in de aanloop naar de verhuizing

naar Schoteroog. Hij onderstreept de waardering van de vereniging met bloemen en een
cadeau.
Vervolgens meldt de voorzitter dat volgens het rooster per maart volgend jaar zullen aftreden:
de secretaris, de clubhuiscommissaris en de jeugdcommissaris. Zij stellen zich niet
herkiesbaar waardoor er drie vacatures in het bestuur ontstaan. De voorzitter roept de
ledenvergadering op om actief te zoeken naar kandidaat-bestuursleden want in 2012 zullen
ook de functie van de voorzitter, penningmeester en de havencommissaris vacant komen.
Aansluitend krijgt de secretaris het woord en hij vraagt Joop Lippus naar voren. Hij bedankt
Joop voor de jaren dat hij zich als ledenadministrateur voor de vereniging heeft ingezet en de
hulp die hij heeft geboden bij de overdracht van de ledenadministratie aan Yvonne Finnema.
In zijn dankwoord spreekt Joop zijn waardering uit voor de prettige manier van samenwerken
met het bestuur.
6.

Van de penningmeester
De heer Unkel laat aan de hand van een korte presentatie zien welke investeringen de
vereniging heeft moeten voor de nieuwe haven. Het bedrag voor de Roodbergapparatuur, de
heftruck, het opstelmateriaal en de overige materialen is opgelopen tot ruim
tweehonderdduizend euro. De liquide middelen zijn echter nog steeds toereikend om de
verwachte aanschaffingen van een kleine tachtigduizend euro op te vangen.
De opbrengsten van de vereniging laten gelukkig een stijgende lijn zien. De opbrengsten van
dit jaar zijn 9% hoger dan van vorig jaar. Het ledental is gestegen evenals het aantal
ligplaatshouders en overwinteraars op de kant.
De voorzitter constateert dat de financiële situatie van de HJC, ondanks alle noodzakelijke
uitgaven, er nog gezond uitziet wat te danken is aan het voorzichtige financiële beleid van de
voorgaande jaren.

7.

Stand van zaken HJC-haven
De voorzitter verwoordt het gevoel van het bestuur en veel leden dat de nieuwe haven echt
een eigen HJC-plek begint te worden nu de aankleding van de haven en het clubhuis steeds
meer vorm krijgt. De stevige discussie met de gemeente over de erfpacht loopt echter nog
steeds en een aantal belangrijke technische voorzieningen zoals de electra en telefoon is ook
nog niet gerealiseerd.
Na de bijzondere algemene ledenvergadering heeft onze advocaat het standpunt van de HJC
aan de gemeente gezonden maar er is nog geen reactie binnengekomen. We blijven met de
gemeente in gesprek maar hebben wel zelf een deskundige ingeschakeld om een reële
erfpactsom vast te stellen. Afsluitend bij dit punt meldt hij dat het een uitstekende zet is
geweest om burgemeester Schneiders uit te nodigen bij de opening van het clubhuis.
Vervolgens geeft Arie van de Koppel, als clubhuiscommissaris, een korte toelichting op de
inrichting van het clubhuis. Met de (pro deo) bijstand van een binnenhuisarchitect is er een
basisplan gemaakt waarin ook de kleurstellingen zijn opgenomen. De inrichting wordt volgens
dit plan en tijdsschema gerealiseerd. Hij heeft signalen opgevangen dat enkele leden graag
wat meer voortgang willen maar hij vraagt het vertrouwen en geduld van de leden. De
realisatie van het plan verloopt in fasen en volgens een duidelijk schema.
Verder vraagt ook de havencommissaris voor een aantal zaken de aandacht. Er is nog veel
werk te verrichten op de haven en de werkploeg op de woensdag kan nog aanvulling
gebruiken van een aantal vrijwilligers. Verder wijst hij, in aanvulling op de informatie uit de
nieuwsbrief en de website, op de mogelijkheid om allerlei zaken te kunnen bestellen
(onzeclubwinkel.nl) via de website van de HJC. Dit kan behoorlijk bijdragen aan de inkomsten
van de vereniging.

8.

Programma evenementencommissie
Met behulp van een kleurige diapresentatie leidt de evenementencoördinator de vergadering
door het winterprogramma. Het is een zeer gevarieerd programma met nieuwe en traditionele
evenementen. Hij geeft wat achtergrondinformatie bij de belangrijkste evenementen en hij
roept de leden op om toch vooral aan het winterprogramma, dat eindigt met de paastocht in
april, deel te nemen.

9.

Rondvraag
Er zijn geen schriftelijke of mondelinge rondvragen

10.

Sluiting
Met dankzegging aan de leden en anderen voor hun aanwezigheid sluit de voorzitter de
vergadering en geeft het woord aan het erelid Nico Hin.
In zijn slotwoord herinnert de heer Hin de vergadering er aan dat het kort gelden is dat er op
de huidige HJC-locatie niet veel meer was dan een modderpoel. Dat we nu in een prachtig
clubhuis zitten met een prachtige haven is een geweldig resultaat dat te danken is aan het
bestuur en veel vrijwilligers. Hij wil in het bijzonder zijn dank uitspreken in de richting van
Wilko, Leonard, Leo en Hans. Deze waardering wordt ondersteund met applaus door de
ledenvergadering.

