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APRIL 2012

HJC NIEUWSBRIEF
Programma

Barlijst
De barlijst is te vinden op de HJC-site
onder nieuws/barlijst. De meest actuele
lijst hangt in het clubhuis. Hier kunt u ook
uw naam invullen op een datum dat u
het schikt.

1 april

Boten te water / Omslaan Planeet / Opening seizoen

2 april

Werkavond

2 t/m 8 april

Boten te water met kraan

3 april

Theorieles wedstrijd Optimist C

7 april

Boten uit de loods

10 april

Werkavond

12 april

1ste zeiltraining Optimist wedstrijdgroepen A/B/C

16 april

Werkavond / start zeillessen 1ste lesweek

18 april

1ste Laser avond wedstrijd

23 april

Werkavond

25 april

Laser avond wedstrijd

30 april

Werkavond

Havenmeester

Nieuw bestuur

Dinsdag is de vrije dag van onze
havenmeester. Wij verzoeken u deze
dag te respecteren. Ook staat de
etenstijd vermeld bij de voordeur van de
havenmeester. Ook dan is het aardig om
hem met rust te laten. De werktijden van
de havenmeester kunt u vinden op het
mededelingenbord van het bestuur.

De nieuwe leden van het bestuur; Rob van Zalingen en Peter
Vernout bedanken langs deze weg alle leden die zo positief op
hun verkiezing gereageerd hebben. Het geeft een warm gevoel
dat zeker nodig zal zijn om de uitdagingen de komende drie jaar
aan te gaan.
Ook langs deze weg nogmaals dank aan onze drie voorgangers
Wilco, Leo en Rob. Jullie hebben het perfect gedaan en we zullen
met plezier de door jullie vereffende wegen bewandelen. Met het
vertrek van jullie gezamenlijke 30 jarige ervaring zal het voor alle
leden even wennen worden, aan de andere kant geeft het ook
weer ruimte voor frisse winden, dus heeft u een idee ter
bevordering van de doelstellingen van de HJC laat het ons weten,
dan kunnen we ermee aan de slag.
Tot slot; een heel mooi vaarseizoen toegewenst. Het weer wordt
altijd beter dan vorig jaar dus de eerste vooruitgang is er.
Peter en Rob

HJC-kledinglijn
De HJC kleding is te koop bij de
havenmeester. Er zijn polo's, sweaters,
fleece jacks, caps en voor de jeugd
leuke sweaters met capuchon met een
leuke opdruk.

Nieuws
Via Twitter, Facebook, Hyves en onder
de knop 'nieuws' worden bijna dagelijks
actuele informatie, uitslagen, foto's e.d.
geplaatst. Heeft u actuele zaken voor
deze pagina’s dan kunt u deze sturen
naar
webmaster@haarlemschejachtclub.nl .

Nieuwsbrief
De maandelijkse nieuwsbrief wordt
verzonden via het e-captain systeem. In
dit systeem zit de ledenadministratie.
Mocht u problemen hebben met de
ontvangst dan graag een mailtje naar de
webmaster. Mocht u meerder
nieuwsbrieven ontvangen dan is de
meest waarschijnlijke reden dat er
meerdere familieleden gebruik maken
van hetzelfde e-mailadres. Dit is niet
door de webmaster te veranderen. U
kunt wel de ledenadministratie het
mailadres van de andere familieleden
laten aanpassen.

Opening seizoen
Het bestuur van de Haarlemsche Jachtclub nodigt u uit voor de
opening van het seizoen op zondag 1 april om 16.00 uur.

Ledenvergadering - nieuw erelid en waarderingsprijs
Vrijdagavond hanteerde Wilko Emmens voor de laatste keer de
voorzittershamer op een overigens zeer goed bezochte algemene
ledenvergadering. Lees hier verder.

Ligplaatsen
Er zijn dit jaar veel wijzigingen van ligplaatsen deze zomer, dus
controleer op de lijst in het clubhuis waar u komt te liggen.

Koffie
Zeven dagen in de week is er van 10.00
tot 10.30 uur koffie in het clubhuis.

Alarm
Op de loods en het motorenhok zit tegenwoordig een alarm die
door de havenmeester aan- en uit gezet wordt. Dat betekent dat u
buiten de reguliere openingstijden van de haven (07.30-22.30 uur)
niet meer de loods en het motorenhok kunt betreden. Het bestuur

Keuring brandblussers
Op 31 maart kunnen uw brandblussers weer gekeurd
worden. Lees hier verder.
Werkavonden
Vanaf maandagavond 2 april gaat de zomerwerkploeg weer van
start. In de maanden april, mei en juni wordt er iedere
maandagavond vanaf 19.00 uur weer opgeruimd, geschilderd,
getimmerd enz. Speciaal hier ook een oproep aan de leden die de
afgelopen jaren lid zijn geworden, maar nog niet in de gelegenheid
zijn geweest iets voor hun club te doen. Het is bijzonder gezellig
en de koffie staat klaar. Let op: de 2de maandag wordt dinsdag
i.v.m. Pasen.

Optimisten in zwembad de Planeet
Het is echt waar, op 1 april worden er vier optimisten in het
zwembad De Planeet gelegd voor alle 35 zeilers uit de groepen
Optimist Beginners. Bij één bootje is er ook een groep meer
gevorderde zeilers die zich hebben aangemeld om het omslaan
nog eens extra te oefenen. We beginnen om 15.30 uur en het
duurt tot ongeveer 17.30 uur. Alle zeilers worden met hun
zwemvest verwacht, zo kan meteen gecontroleerd worden of het
goed past. Klik hier voor meer informatie

Woensdag Laser avond op de HJC
Komend seizoen zal vanaf 18 april iedere woensdagvond gezeild
worden vanaf de HJC volgens een vast en beproefd concept.
Korte sprintwedstrijdjes van zo’n 30 minuten waarbij sportiviteit en
plezier voorop staan. Op het water zijn we zoals gebruikelijk
elkaars scheidsrechter, maar nog belangrijker is het elkaar helpen
om als individu en groep een hoger niveau te bereiken. Meld je
aan door een mailtje te sturen aan adse-jelles@hetnet.nl. Lees
hier verder.

Zeil-en motorbotentocht
We vertrekken vrijdagavond en varen naar de
watersportvereniging Aeolus in Amsterdam, waar we overnachten.
Zaterdagochtend zal
Oscar Brandenburg een korte uiteenzetting geven over wat we
gaan zien. Daarna stappen de zeilers over op de motorboten en
varen we naar het scheepvaartmuseum, waar we een rondleiding
krijgen onder leiding van een gids. Lees hier verder. Schrijf hier in.

Inschrijving zeilles volwassenen 2012
Tijdens het afgelopen seizoen was er een grote belangstelling
voor de zeillessen voor volwassenen in de Poly Valk, bij de HJC.
Iedere door-de-weekse lesavond voer ten minste 1 Poly Valk uit
met een groepje aspirant zeilers. Op sommige avonden voeren
beide Poly Valken uit voor de zeillessen voor volwassenen. Aan
het eind van het seizoen hebben we ook -bij wijze van proef- een
aantal CWO examens kunnen afnemen door de inzet van Karin
Obbink. Voor komend seizoen willen we dat verder uitbouwen en
kunnen in principe alle deelnemers aan de zeillessen zich ook
aanmelden voor het CWO. Dit kan ook al via het inschrijf formulier
op de HJC-site (www.haarlemschejachtclub.nl, klik op 'zeilcursus
volwassenen' en dan 'inschrijfformulier') gedaan worden.
Nog 'niet-leden' kunnen zich als tijdelijk lid aanmelden voor de
duur van het eerste cursusjaar. Tweede-jaars deelnemers aan de
zeillessen geven middels hun inschrijving ook aan voor langere tijd
lid te willen worden van de HJC. Dit betekent ook dat zij
uitgenodigd zullen worden voor een gesprek met de
ballotagecommissie om het reilen en zeilen bij de HJC verder te
bespreken.
De lessen beginnen half april 2012 op door-de-weekse avonden
buiten de schoolvakanties om en de aanvang zal om 19:00 uur
zijn. Voor verdere vragen:
- per email naar opleiding.jeugdzeilen@haarlemschejachtclub.nl
- per telefoon naar 023-5472690 (liefst tussen 19:30 en 22:00 uur)
Met vriendelijke groeten,
Albert Jan Paauw

Boten te water
24 / 25 maart: De schippers van de boten die in het water
overwinterd hebben, verzocht hun eigen box weer op te zoeken.
Uw ligplaats kunt u vinden op de lijst in het clubhuis.
31 maart / 1 april: Vanaf 07.30 uur gaan alle boten op de wal met
de hellingkar te water. Een voorlopig schema staat hier. Wees op
tijd aanwezig!
2 t/m 8 april: Alle kleinere boten die met de kraan gaan, kunnen
een afspraak maken met de havenmeester en gaan in deze
periode te water.
7 april: Vanaf 09.00 uur gaan alle boten uit de loods en eventueel
te water.
Wilt u eerder te water neem dan contact op met de havenmeester.
Die kan bekijken wat de mogelijkheden zijn.

