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HJC NIEUWSBRIEF
Programma
9 december

Wijnproeverij

15 december

Kienen

16 december

3de zondag v/d maand borrel

22 december

Kerststukjes maken
Voor het volledige programma kijk hier.

Vrijwilligerscampagne van start gegaan

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 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
door de ledenadministratie het mailadres
van de andere familieleden laten
aanpassen.

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

Na de aanvankelijke verwarring over die vreemde ansichtkaart
zonder afzender, werd het iets duidelijker na een tweede
ansichtkaart. Inmiddels weten ongeveer 200 leden en ouders van
jeugdleden precies wat het doel was van de eerste
vrijwilligersactie van de HJC, namelijk meer actievelingen bij het
clubleven betrekken. Er is de afgelopen week drie avonden volop
gebeld door het HJC bel-team. Dit is een telkens wisselende
samenstelling van zo'n 7/8 personen per avond die enthousiast
aan de slag is gegaan, en met resultaat. Na de eerste avond
bellen, waren reeds 25 leden overstag gegaan om een aantal
taken op te pakken. De 2e en 3e avond waren niet minder
succesvol en inmiddels staat de teller op ongeveer 80 man/vrouw
die aan de slag wil gaan voor de club.
En we zijn er nog niet. Volgende week staan er nog drie avonden
gepland maar we verwachten dat we misschien met twee avonden
aan kunnen. Volgende week dus wederom heerlijke avondjes voor
de HJC. We blijven rekenen op jullie positieve inzet en we durven
nu al hardop te dromen van meer dan 100 nieuwe vrijwilligers voor
de club. Dit is aan alle kanten goed nieuws. Het betekent dat we
meer activiteiten kunnen gaan ontwikkelen maar ook vervaging
van mensen die al heel lang actief zijn en graag een stapje terug
willen doen. Door het grote aantal nieuwe actievelingen zullen
taken niet heel groot worden, waardoor het voor iedereen prima te
doen moet zijn naast werk/studie/hobbies e.d.
Het bestuur heeft zich tot doel gesteld om samen met de
commissies alle aangemelde personen te benaderen binnen een
redelijke periode van een paar weken. Gezien de grote aantallen
zou het kunnen dat dit iets gaat uitlopen, maar we zijn bovenal
heel blij dat we veel meer gezichten op de vereniging zullen gaan
zien in allerlei rollen.
Volgende week volgt meer nieuws en zodra de campagne is
afgerond ontvangt u weer een nieuwsbrief met de allerlaatste
stand van nieuwe vrijwilligers.
Een hartelijke groet.
Namens het HJC bestuur,
Bas van Goor

Wijnproeverij op de HJC
Een winterse wijnproeverij die naadloos aansluit bij het seizoen.
Met de kerstdagen voor de deur een prima gelegenheid om de
juiste wijnkeuze te maken. We beginnen met een aperitief, daarna
een uitleg over het ontstaan en het maken van wijn en dan het
proeven van verschillende wijnen. Dat alles met heerlijke
bijpassende hapjes.
Dus kom 9 december om 15.00 uur uw zintuigen prikkelen en uw
smaakpapillen kietelen. Ontdek naar welke wijnen uw voorkeur
uitgaat. Wie deze heerlijke wijnproeverij wil bijwonen, graag voor 2
december, opgeven bij: Marja van Meerwijk tel: 023-5373667

Mach 3 geeft exclusieve clinic match racen
Op 8 december geven de olympiërs van Team Mach 3 een
exclusieve clinic match racen bij het Batavia Sailing Center te
Lelystad. Je kunt nog meedoen! Mach 3, bestaande uit de
zeilsters Renee Groeneveld, Annemieke Bes en Marcelien BosDe Koning, werd achtste op de Olympische spelen 2012. Van de
twaalf plekken voor de clinic zijn er reeds zes vergeven aan leden
van het zeilcentrum, dus er zijn nog zes plaatsen beschikbaar.
Lees hier verder.

Gezellige kienavond
Zaterdag 15 december om 20.00 uur. Gewoon een avondje bij de
buis weg, wat gezelligheid bij een kopje koffie of een drankje,
maar vooral de spanning om als eerste in de zaal alle cijfervakjes
compleet te hebben en kien te roepen. Je moet wel kien zijn om
geen getal te missen!
Er zijn uiteraard weer mooie prijzen te winnen. Als u zelf nog
prijsjes beschikbaar wilt stellen neem dan even contact op met:
Marja van Meerwijk Tel: 023-5373667 (meebrengen op de avond
zelf mag ook)

HJC van de Spaarndamseweg naar de Mooie Nelweg
In 2009 is door Henk Hoogland een film gemaakt van de locatie
waar de nieuwe HJC gebouwd zou kunnen worden. Inmiddels is
dit gerealiseerd en heeft Henk de beelden aangevuld met actuele
beelden uit 2012. Klik hier voor het filmpje.

3de zondag v/d maand borrel
Zondag de 16de is er de '3de zondag v/d maand borrel' van
december. Kom gezellig naar het clubhuis voor een gezellige
borrel met borrelhap. Vanaf 16.00 uur, maar eerder mag ook!.

Doorvaart Haarlem
In de winter van 2013 zullen naar ik aanneem weinig tot geen
pleziervaartuigen gebruik maken van de doorvaart door Haarlem,
maar voor de zekerheid stel ik u op de hoogte van het volgende.
In verband met werkzaamheden is er in week 3/4 beperkt
openingsregime van de Buitenrustbrug en in week 5/6 is er
helemaal geen bediening van de Buitenrustbrug en Lange brug.
Lees verder

Kerststukjes maken
Wij gaan weer kerststukjes maken bij de HJC op zaterdag 22
december om 14.00 uur. De kerstsfeer in huis halen met zelf

gemaakte stukjes. Zoals elke keer doen wij dat weer gezamenlijk
onder de vakkundige leiding van Nico Hin. Er wordt een kleine
bijdrage gevraagd voor de aanschaf van het materiaal e.d. U komt
toch ook?

Watersportverbond: geen contributieverhoging 2013
Op zaterdag 24 november 2012 heeft de Najaarsvergadering van
het Watersportverbond plaatsgevonden. Het meerjarenbeleidsplan
2013 – 2016 op hoofdlijnen en de voorlopige begroting 2013 zijn
vastgesteld en er is ingestemd met het niet verhogen van de
contributie 2013. Ook zijn de uitkomsten van de werkgroep
‘scheiding geldstromen’ besproken. Een kort overzicht van de
belangrijkste besluiten en gebeurtenissen hier.

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.

Woensdagwerkdagen
Iedere woensdag zijn er weer de gezellige klusdagen. We
beginnen om 10.00 uur met een kop koffie en daarna gelijk aan de
slag. Tussen de middag nuttigen we een kop soep en we sluiten af
met een borrel. Er is weer veel werk te verzetten om onze haven
nog mooier te maken. Twee rechter handen zijn niet nodig, wel
een goed humeur! Speciaal een oproep voor onze nieuwe leden.
Kom langs, het is bijzonder gezellig.

Inschrijving Zeilopleiding Jeugd 2013
Het zeilseizoen 2012 is nog niet eens echt helemaal afgelopen en
we beginnen alweer met de inschrijving voor 2013. Vanaf vandaag
kan je inschrijven voor de zeilopleiding die volgend jaar maart van
start gaat. Klik op inschrijfformulier.
Dit jaar hadden we 97 zeilers in de opleiding, dus waren er elke
avond verschillende groepen bij ons aan het trainen. We hebben
nog enige zeilers moeten teleurstellen, dus: Wil je graag het zeilen
leren, wil je verder gaan waar je dit jaar gebleven bent, of lijkt het
je reuze spannend om mee te doen in een beginnende
wedstrijdzeilgroep en bij het HJC Zeilteam te komen? Geef je
dan snel op! Heb je zelf een Optimist, Splash of Laser en wil je de
fijne kneepjes van het zeilen onder de knie krijgen, ook dan ben je
bij de HJC aan het goede adres.
De opleiding begint in maart met theorieles(sen) waarna we in
april met alle beginnende Optimist zeilers en ook aspirant zeilers
het zwembad in gaan om het omslaan te oefenen. Vanaf eind april
tot in september zijn er 's avonds lessen. Je kan ook meedoen
met leuke wedstrijden op de club en is er de Zeilclinic, een
zeilweekend vol fun en leren. We sluiten de zeilopleiding

traditiegetrouw af met het Rondje Mooie Nel en de BBQ. Kijk hier
om een indruk te krijgen van de lessen en/of bij foto's en op de
deelnemerslijst 2013 om te zien wie zich al heeft aangemeld.
Alle informatie is eigenlijk wel te vinden bij Zeilopleiding jeugd,
maar als je nog vragen hebt dan kan je altijd een mailtje sturen
aan Bas van Goor, jeugdcommissaris@haarlemschejachtclub.nl.
We zien jullie graag (weer) komen zeilen bij de HJC!

Inschrijving Zeilcursus Volwassenen 2013
De cursussen voor volwassenen worden gegeven in de Polyvalk
op door-de-weekse avonden om 19.00 uur, buiten de
schoolvakanties om. Er kan ingeschreven worden voor elk
lesniveau en ook is het mogelijk om de cursus af te sluiten met
een CWO-examen. Half april 2013 zullen de eerste lessen
beginnen. Klik voor aanmelding op inschrijfformulier,
Nog 'niet-leden' kunnen zich als tijdelijk lid aanmelden voor de
duur van het eerste cursusjaar. Tweede-jaars deelnemers geven
middels hun inschrijving ook aan voor langere tijd lid te willen
worden van de HJC. Dit betekent dat zij uitgenodigd worden voor
een gesprek met de ledencommissie om het reilen en zeilen bij de
HJC verder te bespreken.
Informatie over de zeillessen staat bij Zeilcursus Volwassenen en
voor verdere vragen kan er contact opgenomen worden met Albert
Jan Paauw: opleiding.jeugdzeilen@haarlemschejachtclub.nl
of telefoon 023-5472690 (liefst tussen 19:30 en 22:00 uur).

Henk de Velde
Zaterdag 5 januari om 20.00 uur is Henk de Velde bij ons te gast
om een lezing houden over zijn gemaakte wereldreizen. Hij heeft
o.a. overwinterd in Siberië met temperaturen van wel -56° C. Henk
vertelt prachtige verhalen en begeleidt dit alles met een diashow.
Deze avond is heel interessant voor zowel motorbootvaarders als
zeilers vanwege het feit dat Henk plannen heeft om een nieuwe
reis te gaan maken met een motorboot. Dit wordt een De Vries
Lentsch kotter 1300 Solitario. Hij wil er niet alleen mee varen,
maar er ook op gaan wonen. Henk kan het zeilen toch niet
helemaal vergeten en daarom gaat er een kite mee van 60m2, dit
om het brandstofgebruik te beperken. Komt allen, dit mag u zeker
niet missen!

