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HJC NIEUWSBRIEF
Programma
8 juni

IJsselmeerwedstrijden

15 juni

Fortrace

5, 12, 19, 26 juni

Laser zeilavond

Diverse data

Jeugdzeilen

3, 10, 17, 24 juni

Werkavonden
Voor het volledige programma kijk hier.

IJsselmeerwedstrijden
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.

Ja, als je naar buiten kijkt zou je het nog niet zeggen maar het
zeilseizoen is weer geopend en zitten wij al weer volop in de
planning voor de IJsselmeerwedstrijden van het voorjaar 2013.
Inschrijven is weer mogelijk via de site http://www.hetcnz.nl/. De
wedstrijden worden gehouden vanuit Volendam op zaterdag 8 juni
2013. Indien u nog vragen heeft kunt u ons altijd via de mail of
mobiel 06 53447792 bereiken. Hoop u weer in grote getalen te
mogen zien op zaterdag 8 juni. Tot dan. Mvgr Bernt Wigny

Laserzeilen
Tijdens het zeilseizoen wordt er vanuit de HJC vanaf medio april
op iedere woensdagavond gezeild door de 'Laser Masters',
volgens een vast en beproefd concept.
Het aantal deelnemers is ruim 30, waaronder ook leden van
andere zeilverenigingen zijn. Doorgaans zijn er zo'n 15 tot 20
boten op het water. Klik hier voor de deelnemerslijst.
De kern bestaat uit Masters, maar met de ondergrens van 30 jaar
nemen we het niet al te nauw. Dus iedere Laser zeiler is welkom!
Voor iedereen die (vroeger) wel eens Laser heeft gezeild is
'woensdagavond Laser zeilen' bij de HJC vast een goede reden
om de boot weer eens van stal te halen en mee te doen.
Lees hier verder en meld je aan door een mailtje te sturen aan
adse-jelles@hetnet.nl.

Suppen wordt verplaatst
Het suppen en de haringparty worden verplaatst naar september.
De exacte datum wordt later bekend gemaakt. Andre van Norden

Prikbord
Op het prikbord staat veel te koop. Splashes, Optimisten,
(zeil)kleding, boot onderdelen, motorboot, trailers enz.

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

Twitter, Facebook en Hyves
Volg ons op Twitter, Facebook of Hyves. Dan wordt u regelmatig
op de hoogte gehouden van het actuele nieuws.

Zomer openingstijden haven
De openingstijden zijn van 1 april t/m 31
oktober: 07.30 uur tot 22.30 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.

Oproep maandagavond werkavonden
Iedere maandagavond is de zomerwerkploeg weer aan het werk.
In de maanden april, mei en juni wordt er iedere maandagavond
vanaf 19.00 uur weer opgeruimd, geschilderd, getimmerd enz. Er
is veel werk te verzetten, vandaar dat wij iedereen m/v oproepen
naar deze avonden te komen. 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.

Waar zijn onze wedstrijdzeilers o.a.?
• Combi Vinkeveen, Vlietland en Westeinder
• Splash/Flash op de Oosterschelde
•

Kieler-Woche

