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MAART 2014

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 en Facebook 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.

HJC NIEUWSBRIEF
9 maart

Programma
15.00 uur Uitleg DigiSchuimspatten

9 maart

17.00 uur Vis eten

16 maart

10.30 uur Voorjaarstraining Optimisten

16 maart

11.00 uur Theorie Optimist
aspirant/gevorderden

16 maart

15.00 uur Lezing Griekenland

16 maart

16.00 uur 3de Zondag v/d maand borrel

21 maart

20.00 uur Algemene ledenvergadering

23 maart

10.30 uur Voorjaarstraining Optimisten

23 maart

11.00 uur Theorie 1 Optimist beginners,
uitleg ouders en spelletjes

23 maart

14.30 uur Theorie wedstrijdgroepen,
uitleg ouders

30 maart

10.30 uur Voorjaarstraining Optimisten

30 maart

11.00 uur Theorie 2 Optimist beginners

30 maart

13.00 uur Zeilkledingbeurs

30 maart

16.00 uur Opening seizoen

6, 13, 20, 27 maart

20.00 uur

Shantykoor

14, 28 maart

20.00 uur

Klaverjassen

5, 12, 19, 26 maart

10.00 uur

Werkdagen

Voor het volledige programma kijk hier.

Algemene ledenvergadering
Het bestuur van de Haarlemsche Jachtclub nodigt u uit voor
de Algemene Ledenvergadering op 21 maart om 20.00 uur.
Onderwerpen die op de agenda staan zijn o.a. verkiezing
medewerker van het jaar en de (financiële)jaarverslagen.

Uitleg gebruik en lezen van Digitale Schuimspatten
Inmiddels heeft bijna de helft van onze leden de enquête
ingevuld, waarvoor onze hartelijke dank. Het blijkt dat een
aantal leden nog moeite heeft met het openen en/of lezen
van ons blad. Onze webmaster Leo Roelofs zal daarom
zondag 9 maart van 15.00 tot 17.00 uur in het HJC clubhuis
aanwezig zijn om uitleg te geven aan degene die daar
behoefte aan hebben. Van tevoren aanmelden is niet nodig.
Commissie Schuimspatten Digitaal

Nieuwsbrief
De maandelijkse nieuwsbrief
wordt verzonden via het ecaptain systeem. In dit
systeem zit de
ledenadministratie. Mocht u
een probleem hebben met de
ontvangst of een email
wijziging o.i.d. dan graag een
mail naar de
ledenadministratie.

Zomerligplaatsen 2014
De zomerligplaats in het water van uw boot vindt u hier.

Website redacteuren gezocht
Wij zijn op zoek naar redacteuren voor de website. In een
klein team bent u gezamenlijk verantwoordelijk voor de
nieuwsvoorziening via de website, nieuwsbrief, Twitter en
Facebook. U neemt een of meerdere delen voor uw
rekening. Belangstelling? Neem contact op met Leo Roelofs,
hij kan u er meer over vertellen. Tel. 023-5472560 of
webmaster@haarlemschejachtclub.nl.

Koffie
Zeven dagen in de week is er Vis eten op de haven
van 10.00 tot 10.30 uur koffie
Vis liefhebbers: op 9 maart om 17.00 uur is het weer zover,
in het clubhuis. Bijzonder
het jaarlijks vis eten op de haven. Het menu bestaat uit verse
gezellig.

zeebaars met friet en salade. Gebakken door de befaamde
specialist Dick Haan. Om 17:00 uur eerst gezellig borrelen,
daarna om 18:00 uur aan tafel en dat alles voor de prijs van
€ 10,00 p.p. Inschrijven via Marja van Meerwijk, tel. 0235373667

Winter openingstijden
haven
De openingstijden zijn van 1
november t/m 30 maart:
09.00 uur tot 17.00 uur
Indien u buiten genoemde
Lezing Griekenland en 3de zondag v/d maand borrel
tijden toegang wilt hebben tot
het haventerrein kunt u
gebruik maken van een
toegangscode om het
loophek open te maken.

Ontdek je plekje. Gerhard Veen neemt ons mee naar
Griekenland. Aan de hand van verhalen uit eigen bundel
vertelt hij over zijn ervaringen. Over de Griekse passaatwinden. Over de zon en de Griekse goden. Over de havens
en de mooiste ankerplekjes. En over veilig overwinteren.
Een bijzondere belevenis in een gastvrij land. Zondag 16
maart 15.00 uur.
Aansluitend is er de gezellige 3de zondag v/d maand borrel.

Opening seizoen
Het bestuur van de Haarlemsche Jachtclub nodigt u uit voor
de opening van het seizoen op zondag 30 maart om 16.00
uur met aansluitend de gezellige schippersborrel.

Boten te water
22 en 23 maart

schepen in haven naar eigen plek of op
een plek door havenmeester
aangegeven

29 en 30 maart

schepen van de kant te water met
hefwagen

1 t/m 7 april

boten van de kant en uit de
(masten)loods naar hun zomer plek

12-Voets jol
In 2014 is de 12-voetsjol honderd jaar een erkende
zeilklasse in Nederland. Dat is heel bijzonder omdat de jol
nog steeds zeer populair is en er in heel Nederland heel
actief in wordt gezeild. Ook de Haarlemsche Jachtclub heeft
een lange geschiedenis met deze klasse. Op 23 en 24
augustus zal er bij de HJC ook een klasse evenement
worden gehouden. Er worden jaarlijks oude boten
gerestaureerd en nieuwe jollen gebouwd. In het komende
zeilseizoen zullen vijf nieuwe jollen het water voor het eerst
zien. Ook kan er een jubileum boek en/of DVD bestelt
worden met historische beelden en nog veel meer. Klik hier
voor alle informatie.

Clubkoopweekend Dekker Watersport
Regelmatig krijgen wij watersportaanbiedingen van diverse
partijen, deze liggen in het clubhuis ter inzage. Als proef kunt
u ook digitaal naar deze aanbiedingen kijken met deze link.
Als bestuur hechten wij eraan te benadrukken dat
adverteerders bij de HJC onze voorkeur hebben en dat zij
vaak een uitstekende trackrecord hebben op het gebied van
service en vakkundigheid waarbij HJC leden vaak net even
dat streepje voor hebben. Hierdoor wordt het vaak een
plezier om de aanschaf te doen en er jarenlang plezier van
te hebben. Het bestuur

Jaarlijkse zeilkledingbeurs zondag 30 maart
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 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.

Loods zomerseizoen 2014
Leden die het komend zomerseizoen hun (rubber)boot in de
loods willen stallen, kunnen zich opgeven door het formulier
in te vullen. Boten mogen niet zonder toestemming in de
loods gezet worden. Door ruimtegebrek kunnen in principe
wedstrijdboten die gemiddeld twee keer per week gebruikt
worden en houten boten die regelmatig gebruikt worden een
plaats in de loods krijgen. Ook is er beperkt plaats voor
rubberboten die op hun achterkant tegen de wand worden
gezet. Andere boten worden buiten geplaatst. Plaatsing in
volgorde van aanmelding. Lees eerst de voorwaarden op het
inschrijfformulier.

