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JULI/AUGUSTUS 2012            HJC NIEUWSBRIEF

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 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.

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

  Programma  
4 juli Laser avond wedstrijd

7/8 juli Zeilclinic

8 juli Haerlemsche Sloepentocht

11 juli Laser avond wedstrijd

14 juli 12 Uurs van de Mooie Nel

18 juli Laser avond wedstrijd

Renée naar de Olympische Spelen
Renée Groeneveld doet mee aan de Olympische Spelen in 
Weymouth, Engeland. Deze spelen worden gehouden van 27 t/m 
12 augustus. Het is heel bijzonder dat een HJC lid mee doet aan 
de OS en wij wensen haar dan ook veel succes.
  
Wist u trouwens dat een HJC lid al eens een gouden medaille 
heeft gewonnen. Het is al een tijdje geleden. Kijk bij onze 
kampioenen.

Inschrijving HJC Zeilclinic geopend
Voor de tiende achtereenvolgende keer organiseert de HJC weer 
de Zeilclinic. Alles hierover staat hier vermeld en via deze pagina 
kan ook ingeschreven worden. De HJC Zeilclinic zal op 7 en 8 juli 
gehouden worden en we verwachten eigenlijk dat alle zeil(st)ers 
van de zeillessen hieraan mee gaan doen. Je kunt dan zo veel 
zeilen als je maar wilt en het is een unieke gelegenheid om in een 
weekeinde enorme vorderingen te maken. Daarnaast is het oer-
gezellig en je kunt zelfs (in de loods) blijven slapen, als je dat wilt.
Schrijf je snel in en als je verdere vragen hebt dan kun je mailen 
naar zeilclinic@live.nl     of je kunt deze vragen tijdens de zeilles 
stellen aan je instructeur.

12 Uurs van de Mooie Nel
Er kan weer ingeschreven voor de 12 uursrace. Ook kan er 
ingeschreven worden voor de maaltijd, bardienst en rescuevaren. 
Kijk hier.

Verslagen wedstrijdzeilers
Onze wedstrijdzeilers trekken door het hele land en soms ook 
naar het buitenland en laten daar prima resultaten zien. Iedere 
week worden er verslagen gezet op de website met foto's. Ook op 
Twitter, Facebook en Hyves staan veel foto's en actuele verslagen 
en nieuwtjes.

Winterstalling
Er kan weer ingeschreven worden voor de winterstalling. Lees 
hierover in de Schuimspatten van juni of de website.
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Haerlemsche Sloepentocht
Op 8 juli is er de 5de Haerlemsche Sloepentocht. Lees hier verder.

http://www.haarlemsesloepentocht.nl/

