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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.

Havenmeester
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.

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
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 de webmaster.

Nieuwsbrief
De maandelijkse nieuwsbrief wordt
verzonden via het e-captain systeem. In
dit systeem zit de ledenadministratie.
Mocht u meerdere 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
door de ledenadministratie het mailadres
van de andere familieleden laten
aanpassen.

29, 30 maart

Boten te water (hellingkar)

30 maart

Opening seizoen

3 april

Laatste woensdag werkdag

5 april

Sluitingsdatum kopij Schuimspatten

6 april

Boten uit de loods

7 april

Omslaan in de Planeet

14 april

Zeilkledingbeurs

20, 21 april

Openingswedstrijden HZV

17, 24 april

Laser zeilavond

Diverse data

Jeugdzeilen

8, 15, 22, 29 april

Werkavonden
Voor het volledige programma kijk hier.

Opening seizoen
Het bestuur van de Haarlemsche Jachtclub nodigt u uit voor de
opening van het seizoen op zaterdag 30 maart om 16.00 uur.

Woensdag werkdagen worden maandagavond
werkavonden
Woensdag 3 april is de laatste woensdag werkdag van deze
winter. Vanaf maandagavond 8 april a.s. gaat de zomerwerkploeg
weer van start. In de maanden april, mei, juni, september en
oktober 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.

Laseravonden
Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze lange en barre winter!
Persoonlijk vind ik het tijd worden om weer aan bootjes, warme
wind en een zonnetje te gaan denken. Dit is ook aan jullie te
merken want de aanmeldingen voor onze Laseravond lopen
opeens weer aardig binnen. We hebben er een flink aantal nieuwe
enthousiastelingen bij! Kijk hier voor de deelnemers. Daarom
hierbij de relevante informatie voor de start van dit seizoen:
·Start nieuwe Laser Master seizoen woensdag 17 april
·Tijdstip: 18.30 opgetuigd en warm aangekleed
·Victor is weer bereid om dit seizoen onze wedstrijdleider en
boeienkoning te zijn en dat is heel fijn!

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

In het weekend van 20-21 april worden op de HZV (aan de
overkant van de HJC) openingswedstrijden gevaren. Zet deze
alvast in je agenda zodat we een groot veld aan de start krijgen!

Winter openingstijden haven
De openingstijden zijn van 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.

Succes met het vaarklaar maken van je Laser en leuk om jullie
allen weer te zien over precies een maand!
Groeten, Adse Jelles

Mededelingen van de havencommissaris
•

•
•
•

•

•
•

Let op! Let op! Er is sinds kort door de Gemeente Haarlem
een voorrangskruising bord neer gezet op kruising van de
Mooie Nelweg naar de A. Hofmanweg. U moet dus altijd
voorrang geven aan het verkeer van de A. Hofmanweg.
Havenindeling zomer hangt/ligt vanaf 1 maart in ons
clubhuis.
Boten te water: de boten te water lijst hangt/ligt in ons
clubhuis vanaf 1 maart.
Op vrijdag 29- en zaterdag 30 maart gaan de boten met de
hellingkar volgens de botenlijst te water. Er zijn enkele
boten die al eerder te water gaan. Dit gaat in overleg met
de havenmeester. Wilt u zorgen op tijd uw boot klaar te
hebben en te zorgen dat u er op tijd bij bent als uw boot te
water gaat.
De schepen die nu nog op de kant of in de loods staan en
die door het koude weer nog niet klaar zijn, voor in het
water of uit de loods, is er een mogelijkheid om dit iets later
te doen, dit in overleg met onze havenmeester.
Boten uit de loods gebeurt een week later.
Er moesten wat wisselingen in de ligplaatsen plaatsvinden.
De schepen die een andere plaats hebben gekregen zijn
door de havenmeester op de hoogte gesteld.

Marina Seaport IJmuiden start samenwerking HJC
Als besproken op de ledenvergadering doen we de volgende
proef voor 2013:
HJC-leden die op de voorintekenlijst van de HJC staan hebben
recht op:
• 7 dagen naar keuze liggen in 2013 en 5 dagen betalen (Eb
en Vloed kaart)
• en 50% korting op het parkeertarief (van 8 naar 4 euro)
En/of:
• 1 maand liggen met 30% korting en indien gewenst een
hotelparkeerkaart voor 30 dagen tegen gereduceerd tarief
van 20 euro.
Voor de tarieven zie www.marinaseaport.nl. Als je mee wilt doen
mail dan even naar secretaris@haarlemschejachtclub.nl onder
vermelding van uw naam, naam schip, lengte schip, eb en
vloedkaart en/of maandkaart. Tot op de Noordzee !!

Optimisten in zwembad de Planeet
Op 7 april worden er drie optimisten in het zwembad De Planeet
gelegd voor alle zeilers uit de groepen Optimist Beginners. 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. Ouders die willen helpen bij een bootje in het water of
als instructeur op de kant kunnen contact opnemen met Murielle
Holtrop, mail: administratie.jeugdzeilen@haarlemschejachtclub.nl.

Jaarlijkse Zeilkledingbeurs zondag 14 april
Vooral voor de jongste jeugdzeilers is de HJC Zeilkledingbeurs
een uitkomst. 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
13.00 uur in het clubhuis van de HJC komen aanbieden.

Onze club-optimisten worden verkocht
Zoals u vast weet zijn vorig jaar de eerste vier nieuwe Far-East
club optimisten gearriveerd. Het dopen van de bootjes heeft zelfs
in het Haarlems Dagblad gestaan. Begin april komen de volgende
vier bootjes als onderdeel van het vernieuwingsplan van de vloot.
Dat betekent dat we dit jaar dan ook afscheid gaan nemen van
onze oude vertrouwde veelkleurige club opti's. Niet allemaal
tegelijk maar een aantal mogen weg....
Dus als u een leuke optimist wilt hebben of het wordt hoog tijd dat
uw (klein) kind een prima bootje krijgt voor de eerste zeilstappen,
dan is dit uw kans. Voorlopig worden de bootjes eerst aan leden
en aanverwanten aangeboden. Mocht dat nodig zijn dan zullen we
ze over een tijdje op Marktplaats e.d. Zetten. De prijs voor de
complete optimist met trailer is voor leden en bekenden 330 euro.
Wilt u informatie of een bootje kopen, laat het me weten. Bas van
Goor, Jeugdcommissaris HJC
(jeugdcommissaris@haarlemschejachtclub.nl, tel: 023-5250409).
Voor details van de optimisten:
Lees verder

Goedkoop kopen bij Onzeclubwinkel
Onze vereniging doet mee aan onzeclubwinkel, een initiatief van 4
vrijwilligers van 4 verschillende sportverenigingen. Het idee er
achter: veel mensen kopen op internet bij de internetwinkels als
bol.com, booking.com, wehkamp ed. Onzeclubwinkel heeft een
afspraak gemaakt met meer dan 400 webshops dat wanneer een
deelnemer van onzeclubwinkel iets bij hen bestelt, deze
deelnemer een korting krijgt en de vereniging waarvan zij/hij lid is
een bonus. Alleen maar winnaars dus. Ga naar de banner op onze
site om naar onzeclubwinkel te gaan. Geef je ook op: het kost je
niets en het verplicht je tot niets.

