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• HJC NIEUWSBRIEF

MAART 2012

Programma

Barlijst
De barlijst is te vinden op de HJCsite 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. 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
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.

2 maart
7 maart
11 maart
14 maart
16 maart
18 maart
18 maart
21 maart
23 maart
24 maart
25 maart
28 maart
31 maart

Kaarten
Woensdag werkdag
1ste theorieles beginners / spellenuur
Woensdag werkdag
Kaarten
Theorieles aspirant/gevordend / spellenuur
Derde zondag van de maand borrel
Woensdag werkdag
Jaarvergadering
Lezing AIS en radar
2de theorieles beginners / zeilkledingbeurs
Woensdag werkdag / theorieles Splash/Laser
Boten te water

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

Algemene ledenvergadering
Het bestuur van de Haarlemsche Jachtclub nodigt u uit voor de
Algemene Ledenvergadering op 23 maart om 20.00 uur. Onderwerpen
die op de agenda staan zijn o.a. bestuurswisselingen, wijziging
statuten, verkiezing medewerker van het jaar en de
(financiële)jaarverslagen.

Voorstel Statutenwijziging
Hierbij sturen wij u het voorstel tot statutenwijziging met een
beschrijving van de inhoudelijke aanpassingen. Dit voorstel wordt
tijdens de algemene ledenvergadering op 23 maart behandeld.
Wanneer u zelf een vergelijking met de bestaande statuten wilt maken
dan kunt u deze op de site vinden. Ook in het clubhuis ligt dit voorstel
ter inzage.
In te dienen amendementen dienen schriftelijk bij de secretaris te
worden ingediend voor de aanvang van de vergadering.
Het bestuur zou het echter op prijs stellen wanneer zij deze
amendementen en eventuele vragen of opmerkingen een week voor
de vergadering mag ontvangen.
Voor een besluit tot statutenwijziging is drie/vierde van de uitgebrachte
stemmen noodzakelijk. Daarna zijn ze van kracht wanneer hiervan een
notariële akte is opgemaakt.
Met vriendelijke groet,
Wilko Emmens

Derde zondag van de maand borrel
Het is zondag 18 maart (de derde zondag van de maand) weer gezellig
in het clubhuis! We praten wat, we vertellen wat, we drinken wat en
natuurlijk wordt er voor een klein borrelhapje gezorgd. Aanvang: 16.00
uur.

Definitieve openingstijden sluis en bruggen
De openingstijden van de sluis en de bruggen tussen het
Noordzeekanaal en de Kaag zijn nu definitief vastgesteld. Je kan ze
hier inzien.

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 staat. 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.

Lezing AIS en radar
Barend Peters en Henk Nicolai geven een presentatie over de voor- en
nadelen van radar en AIS op zeil- en motorjachten op 24 maart om
20.00 uur in het clubhuis. Lees hier verder.

Met extra korting naar de HISWA
De nieuwe editie van de HISWA Boat
Show 2012 vindt plaats van 6 t/m 11
maart 2012. Het Watersportverbond is
Partner van de HISWA Amsterdam Boat
Show. Leden van het
Watersportverbond ontvangen € 4,50,korting op een toegangsbewijs voor de
HISWA Amsterdam Boat Show en
betalen maar € 13,-. De online kaarten
zijn hier te bestellen. LET OP: Aan de
kassa wordt leden geen korting meer
geboden en kost een kaart € 17,50.

Jaarlijkse Zeilkledingbeurs zondag 25 maart
Vooral voor de jongste jeugdzeilers is de HJC Zeilkledingbeurs een
uitkomst. Denk bijvoorbeeld aan een zwem- of reddingsvest dat alle
zeilers moeten hebben om deel te nemen aan de zeilles. Dit jaar is de
beurs dan ook weer aansluitend aan een theorieles van de Optimist
Beginners, maar natuurlijk kunnen ook zeilers van hogere zeilgroepen
komen te kijken of er nog een praktisch en niet te kostbaar zeilkledingstuk
voor hen is. Iedereen die nog zeilkleding heeft die te klein is geworden
mag deze vanaf 13.15 uur in het clubhuis van de HJC komen aanbieden.

Woensdag werkploeg
De winterwerkploeg is weer bezig. 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.

Zeil- en motorboottocht
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.

Boten te water
In het weekend van 31 maart / 1 april vanaf 09.00 uur gaan alle boten op
de wal met de hellingkar weer te water. Nadere informatie zoals de
volgorde en tijden volgen nog via de website en de nieuwsbrieven.
Op zaterdag 7 april 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.
In het weekend van 24 en 25 maart worden 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. Schepen die
alleen een winterligplaats hebben, worden verzocht hun schip te verhalen
naar een ligplaats die ook te vinden is op een lijst in het clubhuis.

Wat is social media?
Social media is een verzamelnaam voor alle
internet-toepassingen waarmee het mogelijk is
om informatie met elkaar te delen op een
gebruiksvriendelijke en vaak leuke wijze. Het betreft niet alleen
informatie in de vorm van tekst (nieuws, artikelen). Ook geluid
(podcasts, muziek) en beeld (fotografie, video) worden gedeeld via
social media websites. Met andere woorden, social media staat voor
'Media die je laten socialiseren met de omgeving waarin je je bevindt'.
De HJC is ook begonnen informatie te delen vai Twitter, Facebook en
Hyves. Wil je dus op de hoogte gehouden worden van het actuele
nieuws van de HJC en wil je daarop eventueel reageren, voeg ons dan
toe op een van deze vormen van media.

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

Onze clubwinkel
We willen je graag uitnodigen een kijkje te nemen op de nieuwe
website van Onzeclubwinkel (een initiatief van inmiddels meer dan 300
verenigingen). Bij Onzeclubwinkel spaar je nu niet meer alleen voor je
club maar ontvang je ook zelf korting op al je internetaankopen.
Zo profiteer je mee van het inkoopvoordeel dat ontstaat als meer dan
250.000 sporters zich bundelen en zich als collectief presenteren bij de
webshops. Samen stukken sterker dus!
We hopen dat je ook mee wilt doen. In 15 seconden heb je een
account aangemaakt bij www.onzeclubwinkel.nl. Als dat te lang voor je
duurt kan het nog sneller via de Facebook button. Je inschrijving is
gratis en vrijblijvend. Vink bij je inschrijving onze vereniging aan en je
spaart met iedere internetaankoop automatisch voor je club!
We hopen dat je me gaat doen, wensen je heel veel voordeel en
bedanken je alvast voor jouw extra bijdrage aan onze clubkas!

