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HJC NIEUWSBRIEF

DECEMBER 2011
Nieuwsbrief
De maandelijkse nieuwsbrief wordt
verzonden via het e-captain systeem. In
dit systeem zit de ledenlijstadministratie.
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 de
mailadressen van de andere
familieleden laten aanpassen.

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.

Havenmeester
Dinsdag is de vrije dag van onze
havenmeester. Wij verzoeken u deze
dag te respecteren. Ook staan er
etenstijden 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.

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

Nieuws op onze internetsite
Onder de knop 'nieuws' wordt wekelijks
actuele informatie, uitslagen, foto's e.d.
op onze internetsite geplaatst. Heeft u
actuele zaken voor deze pagina dan
kunt u deze sturen naar
webmaster@haarlemschejachtclub.nl.

Programma
2 december
7 december
7 december
9 december
10 december
14 december
14 december
16 december
17 december
18 december
21 december
1 januari

Kaarten
Woensdag werkdag
Cursus Vaarbewijs
Kaarten
Kienen
Woensdag werkdag
Cursus Vaarbewijs
Kaarten
Kerststukjes maken
Micro Magic zeilen
Woensdag werkdag
Nieuwjaarsreceptie

Informatie over bovenstaande evenement kunt u hieronder vinden, in de Schuimspatten,
in het clubhuis of op onze internetsite www.haarlemschejachtclub.nl

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 doorde-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 ledencommissie 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

Kienen
Kienen één van de gezelligste evenementen op onze haven. Het is
buiten koud, maar binnen warm met de prachtig versierde kerstboom en
tafels vol prachtige prijzen. Dus reden genoeg om weer mee te doen.
Lees hier verder: http://tinyurl.com/6a53s38

Kerststukjes maken
Wat is er mooier dan je eigen kerststukjes te maken om daarmee de
donkere dagen voor kerst op te vrolijken en als prachtige decoratie te
dienen tijdens de diners. Lees hier verder: http://tinyurl.com/6xytaqn

Zomerligplaats
Gaat u komende zomer geen gebruik meer maken van uw zomerligplaats
dan deze graag voor 1 januari opzeggen anders bent u verplicht
zomerliggeld te betalen.

Winter openingstijden haven
De haven openingstijden:
- 1 november t/m 30 maart 09.00 uur tot 17.00 uur
Indien u buiten genoemde tijden toegang wilt hebben tot het
haventerrein kunt u gebruik maken van een toegangscode om het
loophek open te maken.

Boten te water 2012
Alle boten op de wal gaan in het weekend van 31 maart / 1 april te
water. De boten in de loods gaan de zaterdag erop 7 april allemaal uit
de loods en eventueel te water.

Woensdag werkploeg
De winterwerkploeg is weer begonnen. Iedere woensdag vanaf 09.30
uur wordt er gewerkt o.l.v de tc om onze haven nog mooier en
gebruiksvriendelijker te maken. Tussen de middag wordt er gezellig een
kop soep gegeten en na afloop staat er iets sterkers te wachten.
Iedereen is van harte welkom.

Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de traditionele gezellige
nieuwjaarsreceptie op 1 januari van 16.00 tot 18.00 uur. U bent dan in
de gelegenheid om het bestuur en uw medeleden het beste voor het
nieuwe jaar te wensen en het glas te heffen op het komende
vaarseizoen.

Gewijzigde brug- en sluistijden 2012
De bedieningstijden voor de bruggen in Haarlem Noord en de Sluis te
Spaarndam zijn voor 2012 gewijzigd. Ze zijn te vinden op onze website
onder nieuws.

Renée gaat toch voor Olympische Spelen
De elfde van de elfde 2011 was voor Renée een memorabele dag. Het
team Mach3 met Renée aan het roer, Annemieke Bes in het midden en
Marcelien de Koning op het voordek, voer voor het eerst met elkaar
samen in hun nieuwe campagne in voorbereiding op de Olympische
Spelen in 2012. Lees hier verder: http://tinyurl.com/8859bpe

