NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum: 22 maart 2013
Aanwezig volgens presentielijst: 62 leden en 2 donateurs
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden en ereleden Hin, Van
Beijeren en Roelofs van harte welkom.
Herman Zonjee is aan het revalideren in Helio Mare en met Nico Hoogland gaat het ook wat
beter.
Ingekomen stukken en mededelingen
Er is bericht van afmelding ontvangen van: Wilko Emmens, Joop Lippus, Tineke en Hans
Struijkenkamp, Leonard Heukels, Goos Finnema.
• Nico Hin gaat, op verzoek van de voorzitter, een lijstje maken met de tradities van de
vereniging. We zijn een jong bestuur en om misverstanden te voorkomen zullen we
de genomen besluiten op de agenda van september zetten en deze dan opnieuw
behandelen.
• Belangenvereniging Waterrecreatie Haarlem onder leiding van Henk van Beijeren
meldt dat er bij de Vomar steigers worden gemaakt en bij het Scheepmakerskwartier
passantensteigers.
• Er komen definitief 3 nieuwe buren, t.w. Koninklijke Roei- en Zeilvereniging Het
Spaarne, Haarlemse Reddingsbrigade en Dynamics. Deze treden gezamenlijk op
naar de Gemeente. Wij hebben ze uitgenodigd om met de HJC en denktank kennis te
maken.
• Er is een mail binnengekomen over het slijpen op de haven. Deze is beantwoord aan
de betrokkenen en is gepubliceerd op de website. Er komen lamellen en ventilatie
met een filter in het werkhok. Het is verboden zonder afdoende voorzieningen tegen
het slijpsel op de haven te slijpen.
• De opmerking van Nico Hin (in de najaarsvergadering) met betrekking tot de 2
ledenvergaderingen per jaar:
De voorjaarsvergadering zal de nadruk leggen op de financiën en in de
najaarsvergadering zullen de plannen voor het komende jaar worden gepresenteerd.
De bedoeling is hiervoor de ereleden uit te nodigen (bestuursvergadering september)
en de plannen in de Schuimspatten te publiceren.
Notulen ALV d.d. 9 november 2012
Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt met dankzegging aan de secretaris
goedgekeurd.
Uitreiking HJC-waarderingsprijs
Langer lid dan 5 jaar, zeurt nooit, heeft hart voor de vereniging, tomeloze inzet, heeft
gezorgd dat wij geen debiteuren op de balans hebben! Geen twijfel mogelijk, zij krijgt met
veel applaus de HJC waarderingsprijs: Tineke Struijkenkamp.
Tineke bedankt de leden voor hun bereidwilligheid een automatische incasso af te geven en
dat iedereen de taak voor de barbezetting zonder problemen doet.

Verkiezing van de wedstrijdcommissaris
Dirk Huizinga stelt zich zelf voor. Hij woont in Heemstede en is vader van 3 kinderen die
hopelijk via de HJC de watersport gaan ontdekken. Op dit moment is hij werkzaam bij
AkzoNobel in het vakgebied Arbo, Veiligheid en Milieu. Dirk is zijn zeilcarrière begonnen in
Lelystad en heeft daar kennis gemaakt met wedstrijdzeilen in open bootjes, daarna is hij
KNWV trainer geworden en heeft verschillende EK’s en WK’s begeleid o.a. in de Laser en
Vaurien klasse. Aansluitend is hij vier jaar werkzaam geweest bij Trefpunt sport marketing en
heeft daar vele internationale zeilevenementen georganiseerd. Hierna volgde weer een
periode van actief wedstrijdzeilen in de J22 klasse. Dirk is sinds 2011 lid van de HJC en zeilt
(weer) met een Laser.	
  
De voorzitter vraagt de leden te stemmen Dirk Huizinga aan te nemen en dit voorstel wordt
met applaus verwelkomd.
De wedstrijdcommissaris is aangenomen en wordt van harte verwelkomd in het bestuur.
Plannen en verslag van de wedstrijdcommissaris
Dirk Huizinga blikt terug en vooruit op het wedstrijdseizoen. Een belangrijke verrijking voor
het wedstrijdzeilen is de start afgelopen jaar van een wedstrijdcommissie. Opgezet met als
doel de organisatielasten te verdelen en de kennis te vergroten. Op dit moment heeft elk
evenement een eigen aanspreekpunt die het evenement organiseert in samenwerking met
het wedstrijdcomité, onder leiding van Bert van Veldhuijsen. Daarnaast leidt het HJC
wedstrijdcomité wedstrijden tijdens de United4 series en de Delta Lloyd ondernemersregatta.	
  
Naast het “traditionele” programma op de Mooie Nel zijn we actief begonnen om het
Laserzeilen op de woensdagavond verder te promoten, onder meer door de inzet van de 2
clublasers. Deze zijn afgelopen jaar goed verhuurd en hebben inmiddels geleid tot de
aanwas van nieuwe leden en leden die over zijn gegaan tot de aanschaf van een eigen boot.
Inmiddels is er een vaste wedstrijdleider (Victor v.d. Laan) en zijn er 10-15 bootjes per avond
op het water. Ook de zeilers van de HZV en JVW weten op de woensdagavond de HJC te
vinden. Dit jaar willen we de deelname gestaag verder laten groeien.	
  
Evenals vorig jaar zullen we het NK Flash en het NK teamzeilen voor Optimist weer
organiseren. Beide klassenorganisaties en de deelnemers weten de inzet en de
accommodatie bij de HJC erg te waarderen. Voor de HJC zijn dit weer goede gelegenheden
om zich te profileren en onze medewerkers ervaring te laten opdoen met dit niveau van
wedstrijden.	
  
Dit jaar zal er uiteraard ook speciale aandacht zijn voor de 30e Pinkstercombi en zullen
hopelijk weer vele zeilers van het HJC team de combi wedstrijden varen.	
  
We hebben ook de 12 uurs race weer op de kalender gezet die mede met hulp van nieuwe
vrijwilligers in september zal plaats vinden.	
  
Naast het fleetracen wordt er ook over nagedacht om het teamzeilen meer basis te geven,
zodat we ook (oud) wedstrijdzeilers zonder eigen boot toch actief kunnen houden in de
wedstrijdsport en betrokken laten blijven bij de HJC. Dit kan ook een bijdrage leveren voor de
versterking van het team dat de Nederlandse titel voor clubteams moet terug brengen naar
de HJC!
Verslag voorzitter
Aandachtspunten voor de vereniging.
• Helft van onze vereniging is meer dan 5 jaar lid. Hij vindt dat er nog te weinig nieuwe
leden worden geïntegreerd in onze vereniging. Hij stelt voor de nieuwe leden wat
meer te benaderen, een praatje te maken etc. Hij hoopt dat de nieuwe leden zich dan
eerder thuis voelen binnen de vereniging.
• HJC is voor de helft zeilvereniging. Hij is in contact getreden met Seaport Marina en
wil 2 proeven nemen.
1e proef. mensen die van de HJC komen kunnen een strippenkaart kopen voor 7
dagen en betalen dan voor 5 dagen.
2e proef. mensen die van de HJC zijn krijgen 30% korting op het maandtarief.

•

•

•

Vraag vanuit de leden is: wat levert dit de Marina op? Het antwoord is: dat wij met 65
boten eerder gebruik zullen maken van hun faciliteiten.
Er zijn plm. 10 leden enthousiast en willen op de hoogte worden gehouden van de
verdere ontwikkelingen.
Verdere ontwikkelingen betreffende de vrijwilligersactie. Peter Unkel is hiervoor de
coördinator. We hebben 350 mensen benaderd, 200 toezeggingen ontvangen en 30
plaatsingen van nieuwe vrijwilligers.
Mensen vinden voor de website is niet gelukt. Leo Roelofs zegt wel voldoende
mensen te hebben die technisch zijn, er moet echter iemand gevonden worden die
webmaster wil worden. Database in e-captain is door de vrijwilligersactie nu beter
gevuld.
Warner Lubberink geeft een toelichting op de procedure m.b.t. de bodemprocedure
met de Gemeente.
Warner zegt dat er eigenlijk nog niet veel te vertellen is. De procedure loopt al meer
dan 3 jaar en volgens hem zit de Gemeente klem.
De Gemeente heeft zich in het verleden vastgelegd bij het Recreatieschap en
Staatsbosbeheer op een betaalde pachtopbrengst. Maar bij “onderpacht“ gelden er
andere regels.
Belangrijk is dus dat de Gemeente blijft onderhandelen met de politiek en
Recreatieschap/Staatsbosbeheer. Feit blijft dat er een prijs is vastgesteld en zal
worden geïndexeerd op basis van een commerciële haven.
Tevens is er een clausule dat wij in principe verantwoordelijk zijn voor de vervuiling
van de bodem, of wij moeten kunnen aantonen dat dit niet zo is. Zelfs de Gemeente
vindt deze clausule niet aanvaardbaar.
In het ergste geval, mochten wij er niet uitkomen met de Gemeente, zal het liggeld
moeten worden verhoogd.
De voorzitter voegt toe dat we nog steeds een onderhandelingspositie hebben m.b.t.
de grond (11 ha grond van het recreatieschap,Ben Dekkers). Dit blijkt allemaal te
kloppen en burgemeester Schneiders zal hier actie op nemen. Wat betreft de
eventuele verjaring van deze procedure denkt de voorzitter dat hiervan geen sprake
zal zijn.
Hij zal B&W en de heren van de Raad, met name wethouder Cassee uitnodigen om
een keer bij de Pinkstercombi te komen kijken. Dan kunnen zij in een sloep van ons
de verrichtingen van de jeugd bekijken en bij een lunch even bijpraten.

Verslag Waterssportverbond door Auke Bender
• Hij heeft afgelopen jaar een oproep geplaatst in de Schuimspatten om onze
ervaringen te melden m.b.t. de brugbediening A9 en brug Buitenhuizen. Dit heeft
geresulteerd in 23 reacties, echter bij Rijkswaterstaat kregen zij 600 klachten binnen.
Zij zijn met deze klachten naar de Provincie gestapt en deze heeft Rijkswaterstaat
opdracht gegeven adequate maatregelen te treffen. Zij hebben een aantal nieuwe
ideeën aangedragen. Zoals b.v. de 1e ochtendbediening niet om 06.00 uur, maar om
05.30 uur . Rijkswaterstaat wil eigenlijk van deze bediening af (doordeweeks) en
volgens Auke past dit heel goed in de “blauwe golf”. Dit is echter een proef.
In ieder geval zijn de brugwachters beter voorbereid en hebben een goede opleiding
gekregen. Mail als u klachten heeft naar het meldpunt www.vananaarbeter.nl/ want
deze klachten worden geregistreerd en dit kan alleen maar een toegevoegde waarde
hebben.
Er is een vaste brugwachter voor Rijksweg A9 en alle brugwachters zijn nu uitgerust
met een handmarifoon. De brug Buitenhuizen wordt op afstand bediend en kan dus
via de marifoon (of de intercom op de steiger) worden opgeroepen.
Plan is om in de toekomst (2014) de bruggen op afstand te gaan bedienen. De vraag
waarom de bediening van de bruggen is zoals die is. Dit heeft te maken met de

knelvrije doorvaart van 5 uur tussen de 2 rijksbruggen. ProRail is niet genegen die
tijden te wijzigen.
Verslag havencommissaris
• Peter bedankt “zijn” mensen, vooral de havenmeester en zijn vrouw.
In verband met het slechte weer wordt er enige coulance betracht met het schema
voor de boten op zijn juiste plaats te leggen. Ook de boten op de kant hebben enig
uitstel. Hij vertelt wat er allemaal is gedaan, hiervoor verwijs ik naar Schuimspatten
nr 1, februari 2013.
Plannen voor het komend seizoen zijn: steigers bijhouden, skippyballen kopen i.p.v.
boeien.
Punt van aandacht is het stroomverbruik in de haven. Er is geconstateerd dat er
gigantisch stroom wordt afgenomen en we gaan de leden hierop aanspreken indien
dit door het “stroomteam” wordt waargenomen. Desnoods moeten de leden een extra
rekening krijgen. Overweging is tussenmeters te plaatsen.
Bord richting de haven: wordt aan gewerkt.
Voorstel is een cameraopstelling te plaatsen, waardoor u thuis kunt inloggen en naar
uw eigen boot kunt kijken. Dit is tevens een stukje veiligheid op het parkeerterrein en
de steigers.
Verslag jeugdcommissaris
• Beleid wat we de afgelopen jaren hebben toegepast begint zijn vruchten af te
werpen.
We zullen voor het komende jaar 21 Optimist wedstrijdzeilers hebben. Een viertal
Splash zeilers. Verder heeft de jeugdcommissaris een uitgebreid verslag in de
Schuimspatten gezet, zie Schuimspatten nr. 1, februari 2013.
Hij dankt alle sponsors die het mogelijk maken dat wij in het oog springen met bijv.
onze kleding en het mooie materiaal.
Willem Metz en Patrick Bleiji hebben een sponsor gevonden en wel de Efteling. Die
sponsort de HJC met reclame (voor 1 kant) op de trailer voor € 2.000,00 per jaar.
Contract voor 2 jaar. Dit is dus heel mooi. De heren worden hiervoor in de
vergadering bedankt.
De agenda voor de wedstrijden staat op de website onder het kopje
“agenda/zeilagenda jeugd”.
De Pinkstercombi zal voor de 30e keer worden gehouden. Er is al jaren een discussie,
dat het te lang is etc. Na peiling in de regio is voorgesteld dit evenement in 2 dagen te
houden.
Verslag clubhuiscommissaris
Daar Goos afwezig is vanwege werkzaamheden neemt Rob van Zalingen de taak op
zich het verslag voor te lezen. Verheugend is te melden dat de marge weer op 50%
van de inkoop zit, (dit was in het verleden 40%) dit is dus een verdienste waar we met
zijn allen trots op mogen zijn. Er zijn wel veel evenementen georganiseerd, waardoor
de omzet van het clubhuis wordt gestimuleerd.
Er wordt 1 à 2 keer per jaar een jeugdevenement georganiseerd waarbij geen ouders
aanwezig zijn en mogelijk de bar gesloten wordt. Hiervoor is afgesproken dit
ruimschoots vooraf aan de clubhuiscommissaris te melden zodat de leden hier
rekening mee kunnen houden.
Goos bedankt alle mensen die hem hebben gesteund. Tevens maakt de voorzitter
van de gelegenheid gebruik Goos te bedanken die, door het belangeloos geven van
een cursus Vaarbewijs 1 en 2, namens de club € 1.130,00 aan de Zonnebloem kon
schenken. Dit is het cursusgeld wat de deelnemers betalen aan Goos. Applaus!
• Het minder leuke gedeelte is dat Goos zich niet meer herkiesbaar stelt voor een
volgende periode. Zijn periode loopt in november af. Bij deze dus de oproep een
nieuwe clubhuiscommissaris te vinden.

Verslag evenementencommissie
André bedankt allereerst Henk van Beijeren die het stokje aan hem heeft
overgegeven, maar waar hij nog veel steun van krijgt. Een korte terugblik van de
evenementen die zijn georganiseerd.
• De wijnproeverij was een succes en de firma Melchers heeft zelfs een banner op de
website gezet.
• Henk de Velde > groot succes. Record aantal mensen. 130 mensen in het clubhuis.
• Mooie Nelloop met zijn boerenkool maaltijd.
• Vis eten, gebakken door Dick de Haan, ook 60 mensen.
Met recht een mooi seizoen! Hij wil nog 1 evenement doen in mei/juni. Hier zal hij ons
nog over informeren. Hij bedankt alle mensen die hem hebben ondersteund om alles
in goede banen te leiden. Hij vraagt de mensen ook om suggesties/ideeën aan te
reiken.
PAUZE
Financieel verslag met toelichting 2011/2012
Rix de Roo geeft een kort verslag.
Er zijn 2 vragen binnengekomen, te weten
1. Ton Beeren, waarom de merchandise waarde gewijzigd is:
- Antwoord: Stond voor verkoop waarde > moest inkoopwaarde zijn.
2. Yvonne vraagt waarom de Schuimspatten zo duur is geworden.
- In werkelijkheid is dit niet zo. Er is een kostenpost (rekening voorblad) die in
dit boekjaar belast wordt, maar eigenlijk gespreid moet worden over meerdere
jaren.
- Portokosten worden tegenwoordig ook op de Schuimspatten geboekt, en niet
meer apart.
Verder bedankt hij Tineke en Yvonne voor de ondersteuning en Peter Unkel die hem
heeft geholpen de jaarstukken te presenteren.
Rix geeft aan de hand van enkele sheets een toelichting op het Financieel Verslag.
Keurig resultaat. Eigenlijk geen bedragen die er uitspringen.
- Alleen de reservering voor het onderhoud Tractor.
Deze is inmiddels (binnen het budget) gerepareerd.
- Voor erfpacht is een bedrag van € 12.000,00 gereserveerd.
- Kledingomzet is uit de baromzet gehaald.
Verder staat het gehele verslag in de Schuimspatten nr. 1, februari 2013.
De kosten voor de haven zijn €10.000,00 per maand, (incl.de havenmeester) en de
opbrengst is € 13.000,00.
Opmerking van Warner:
Voorstel is extra te vermelden bij de kosten van de haven de post “uurloon van de
vrijwilligers” ad € 10,00 per uur. Gemiddeld dus 300 uur per maand.
Voorstel wordt in overweging genomen.
Opmerking van Richard Sikking:
Wij moeten als club reserveren om eventuele extra kosten i.v.m. erfpacht contract te
kunnen opvangen. Voorstel is o.a. de voorzieningen alleen in het batig saldo op te
nemen.

Kascommissie
De kascommissie bestaat uit 2 leden en één reservelid en wel:
leden Nico Zuidam en Anne Baljet en reservelid Dick van den Bergh.
Daar de kascommissie niet aanwezig is, leest Peter Unkel het verslag voor.
- Aandachtspunt, de liquide middelen zijn over diverse bankrekeningen verspreid.
Voorstel is dit bij het einde van het boekjaar op de algemene rekening van de HJC te
zetten.
- Inventarislijst. Zij stelt voor ieder jaar deze lijst te controleren.
- Steekproefsgewijs zijn onderzocht de posten: verzekeringen, brutosalaris/soc.
lasten, erfpacht, representatiekosten.
Conclusie:
De kascommissie heeft vastgesteld dat de onderliggende administratie van de
penningmeester een zeer verzorgde indruk maakt, de vragen konden adequaat beantwoord
worden, en een juiste weergave vormt van de financiële positie van de vereniging.
De kascommissie stelt de Ledenvergadering voor de penningmeester en daarmee het
bestuur, onder dankzegging voor hun niet geringe inspanningen, te dechargeren voor het
gevoerde financiële beleid.
Vaststellen begroting 2012/2013
De begroting 2012/2013 wordt vastgesteld, met dank aan de penningmeester.
Ballotagecommissie.
Ton Beeren leest het verslag voor: leden zijn Fred Zuidam, Cees van der Knaap, Onno van
Viersen en Ans Sjoordema. Er wordt 4x per jaar geballoteerd. Er zijn 36 aanmeldingen
geweest en daarvan zijn er 30 geballoteerd.
Zes personen zijn vooraf al afgewezen, zij waren alleen op een ligplaats uit, 2 kandidaatleden zijn na ballotage afgewezen en er waren 2 afzeggingen, er zijn 26 kandidaat-leden
aangenomen.
Rondvraag
Edwin Rijvordt heeft een opmerking over de sluiting van de bar tijdens de jeugdmiddag. De
voorzitter geeft als uitleg dat dit 1 à 2 keer per jaar mogelijk moet zijn.
Oebele zegt ook dat als er kinderen in de bar zijn er geen alcohol geschonken mag worden.
Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering en geeft het
woord aan erelid, de heer Hin.
-

-

Nico bedankt het bestuur nogmaals en spreekt de verwachting uit dat het weer voor
het komende seizoen beter mag worden. Hij dankt Oebele dat hij iedere dag op zijn
fietsje door weer en wind toch maar de koffie verzorgt in het clubhuis. Hij dankt
Warner voor zijn heldere uitleg, en de mensen van de denktank .
Nico vertelt nog dat de droom van velen verwezenlijkt is doordat we nu dan toch
eindelijk het mooiste plekje van Haarlem hebben.

De voorzitter voegt hieraan toe dat deze droom niet zou zijn uitgekomen zonder de steun
van de “oude” garde.

